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ลําดับ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รหัสประจําตัวผูสมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
1 คณิตศาสตร 190100001 นางสาว อนุนิดา ยนตศิริ
2 คณิตศาสตร 190100002 นางสาว กัญจาน เย็นใจดี
3 คณิตศาสตร 190100003 นางสาว จินดา ดินทํา
4 คณิตศาสตร 190100004 นางสาว สุนิสา อาจอาสา
5 คณิตศาสตร 190100005 นางสาว เมตตา แลเชอ
6 คณิตศาสตร 190100006 นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นเทศ
7 คณิตศาสตร 190100007 นางสาว กมลลักษณ ทรัพยสมบูรณ
8 คณิตศาสตร 190100008 นางสาว สุวรรษา ธัญญารักษ
9 คณิตศาสตร 190100009 นาย ชัยธวัช เกร็จจุ
10 คณิตศาสตร 190100010 นางสาว ณัฏฐากาญจน เมืองวงษ
11 คณิตศาสตร 190100011 นางสาว เนตรชนก เดชนาลักษณ
12 คณิตศาสตร 190100012 นางสาว สิรินาถ ทองศรี
13 คณิตศาสตร 190100013 นางสาว สุรินทร ศรีจันเคน
14 คณิตศาสตร 190100014 นาย สุริยา กุลพานิช
15 คณิตศาสตร 190100015 นางสาว เพ็ญพิชชา สอนพรม
16 คณิตศาสตร 190100016 นาย นําโชค เล็กยินดี
17 คณิตศาสตร 190100017 นาย มนตรี หาบุญภาส
18 คณิตศาสตร 190100018 นางสาว ขวัญถุง อาภาพงษ
19 คณิตศาสตร 190100019 นางสาว สุชานันท บุญยงค
20 คณิตศาสตร 190100020 นางสาว สุภาพร คันทะวี
21 คณิตศาสตร 190100021 นางสาว นิภาพร ตรีเทพา
22 คณิตศาสตร 190100022 นางสาว จันทรจิราภรณ แสงเอี่ยม
23 คณิตศาสตร 190100023 นาย อนุกูล ศรีภุมมา
24 คณิตศาสตร 190100024 นาย ณรงคฤทธิ์ อินทรเวศนวิไล
25 คณิตศาสตร 190100025 นางสาว มัทธิตา ประสานศิลป
26 คณิตศาสตร 190100026 นางสาว วารีรัตน ศรีพันลม
27 คณิตศาสตร 190100027 นางสาว ศิวพร วัฒนเบญจโสภา
28 คณิตศาสตร 190100028 นางสาว อภิญญา สุขสม
29 คณิตศาสตร 190100029 นาย ภาคภูมิ ทองดอนจุย
30 คณิตศาสตร 190100030 นางสาว จิตราภรณ ตั้งธนเจริญกิจ
31 คณิตศาสตร 190100031 นางสาว ขวัญใจ โฉมจังหรีด
32 คณิตศาสตร 190100032 นางสาว วิไลพร สุขโข

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

สนามสอบ ที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
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33 คณิตศาสตร 190100033 นางสาว จิตติมา จันทรายุวัฒน
34 คณิตศาสตร 190100034 นางสาว ศิริลักษณ จันทรัตน
35 คณิตศาสตร 190100035 นางสาว ธัญวรัตม เรือนเงิน
36 คณิตศาสตร 190100036 นางสาว วิจิตรา คนโต
37 คณิตศาสตร 190100037 นางสาว เกศวรา จินเฉียวฉุน
38 คณิตศาสตร 190100038 นางสาว ปานตะวัน นามแสน
39 คณิตศาสตร 190100039 นางสาว สิริรัตน พูลสวัสดิ์
40 คณิตศาสตร 190100040 นางสาว วัจนจิรชญา พิจารณ
41 คณิตศาสตร 190100041 นางสาว ณัฐธยาน สุวรรณศรี
42 คณิตศาสตร 190100042 นางสาว กาญจนา ลิ้มติ้ว
43 คณิตศาสตร 190100043 นางสาว เกวลี รัมมะพัฒน
44 คณิตศาสตร 190100044 นางสาว พัชรีภรณ รุงทอง
45 คณิตศาสตร 190100045 นาย ฐัตชัย ขวัญดี
46 คณิตศาสตร 190100046 นางสาว นวลปรางค ศรีงาม
47 คณิตศาสตร 190100047 นางสาว ศันศนีย ทองหลอ
48 คณิตศาสตร 190100048 นาย สมควร ฤาษี
49 คณิตศาสตร 190100049 นางสาว ธิดาพร หนองกก
50 คณิตศาสตร 190100050 นาย กฤษฎา อุณอนันต
51 คณิตศาสตร 190100051 นางสาว รุจิรา พานิช
52 คณิตศาสตร 190100052 นางสาว ชลธิชา โบวิเชียร
53 คณิตศาสตร 190100053 นาย ศุภกฤต ปราบงูเหลือม
54 คณิตศาสตร 190100054 นางสาว ปยวรรณ เกื้อสกุล
55 คณิตศาสตร 190100055 นางสาว โสภาพร พระมล
56 คณิตศาสตร 190100056 นางสาว ธีรยา ปลื้มใจ
57 คณิตศาสตร 190100057 นาย นัฐวุฒิ จิวิตัน
58 คณิตศาสตร 190100058 นางสาว กมลชนก ลมสมบุตร
59 คณิตศาสตร 190100059 นางสาว สุดารัตน คาดีวี
60 คณิตศาสตร 190100060 นางสาว ธิดาวัลย จุลนาค
61 คณิตศาสตร 190100061 นาย สัตตบุษ ยิ้มแยม
62 คณิตศาสตร 190100062 นางสาว พัชรี พันธประดับ
63 คณิตศาสตร 190100063 นางสาว มลฤดี แกวใส
64 คณิตศาสตร 190100064 นางสาว ณิชาภัทร เสือสีห



หน้าที� 3 จาก 10

ลําดับ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รหัสประจําตัวผูสมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

สนามสอบ ที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

65 คณิตศาสตร 190100065 นางสาว จันทรานุสรณ มากทรัพย
66 คณิตศาสตร 190100066 นางสาว วิชุดา โพธิ์ยา
67 คณิตศาสตร 190100067 นาย ไตรรัตน สังครุฑ
68 คณิตศาสตร 190100068 นาย สกุล ทองดอนเกรื่อง
69 คณิตศาสตร 190100069 นางสาว เกตุศนีย อินทนนท
70 คณิตศาสตร 190100070 นางสาว อัจฉรา ประชารุง
71 คณิตศาสตร 190100071 นางสาว พนัชกร ภุมรินทร
72 คณิตศาสตร 190100072 นางสาว สโรชินี เลี้ยงศิริประเสริฐ
73 คณิตศาสตร 190100073 นางสาว พรนภา ขุนณรงค
74 คณิตศาสตร 190100074 นาย ศุภกฤต ยอดผกา
75 คณิตศาสตร 190100075 นางสาว สุกัญญา เส็งเจริญ
76 คณิตศาสตร 190100076 นางสาว นงรัตน ศรีแจมแจง
77 คณิตศาสตร 190100077 นางสาว ธัญญาลักษณ สุมามาลย
78 คณิตศาสตร 190100078 นางสาว ชวัลรัตน พานแกว
79 คณิตศาสตร 190100079 นางสาว ฐิตาภา ซิ้มเจริญ
80 คณิตศาสตร 190100080 นางสาว ยลลดา วันดี
81 คณิตศาสตร 190100081 นางสาว ชรินทรทิพย อรุณชัย
82 คณิตศาสตร 190100082 นางสาว รัตนาวดี เศรษฐจําเริญ
83 คณิตศาสตร 190100083 นาย ธนกร เดชนะ
84 คณิตศาสตร 190100084 นางสาว ปาณิสรา ศุขหมอก
85 คณิตศาสตร 190100085 นางสาว ขวัญใจ ทองแสง
86 คณิตศาสตร 190100086 นางสาว พรรณนิภา ทองบุญมา
87 คณิตศาสตร 190100087 นางสาว พุทธชาด พรแหยม
88 คณิตศาสตร 190100088 นางสาว ธนัญญา ใจศิริ
89 คณิตศาสตร 190100089 นาย ธนากร พวงปาน
90 คณิตศาสตร 190100090 นางสาว กัลยาณี กิ่งจําปา
91 คณิตศาสตร 190100091 นาย สุรวิชญ ดอกมะลิปา
92 คณิตศาสตร 190100092 นางสาว ปาริฉัตร วงษสงศ
93 คณิตศาสตร 190100093 นางสาว สิรินุช สายคูณ
94 คณิตศาสตร 190100094 นางสาว อักษิพร เฉยเฉลียง
95 คณิตศาสตร 190100095 นาย ปริญญภัทร คําเรียง
96 คณิตศาสตร 190100096 นางสาว พัสวรรณ เหมรังคะ
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97 คณิตศาสตร 190100097 นางสาว เหมียวดี สระเงินสิงห
98 คณิตศาสตร 190100098 นางสาว ณัฐกานต กรรณสูตร
99 คณิตศาสตร 190100099 นางสาว สุธาสินี เปลงแสง
100 คณิตศาสตร 190100100 นางสาว ศุภนิดา สุภัทรศักดา
101 คณิตศาสตร 190100101 นางสาว สมจิต บุรินทรประโคน
102 คณิตศาสตร 190100102 นางสาว ณัฐญาพร คุมไพทูลย
103 คณิตศาสตร 190100103 นางสาว อภิชญา ปานรัตน
104 คณิตศาสตร 190100104 นาย ปราเมศร มวงอุน
105 คณิตศาสตร 190100105 นางสาว นัฐธิญา บุตรสันเที๊ยะ
106 คณิตศาสตร 190100106 นางสาว ภัคจิรา จงสุกใส
107 คณิตศาสตร 190100107 นาย โยธิน พงษจําปา
108 คณิตศาสตร 190100108 นางสาว ณัฐวดี จันลา
109 คณิตศาสตร 190100109 นางสาว ยุพารัตน ใยเมือง
110 คณิตศาสตร 190100110 นางสาว นงคราญ กิจนุกรณ
111 คณิตศาสตร 190100111 นาย ธีรชวัชร รุจิรคงสิริ
112 คณิตศาสตร 190100112 นางสาว วิไลพร จัดกิ่ง
113 คณิตศาสตร 190100113 นางสาว กรรณิการ ปราบประจิตร
114 คณิตศาสตร 190100114 นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์
115 คณิตศาสตร 190100115 นางสาว ณัชชา ปสสามั่น
116 คณิตศาสตร 190100116 นางสาว สิริภรณ กออําไพ
117 คณิตศาสตร 190100117 นางสาว เพชรฤดี เจาปญญา
118 คณิตศาสตร 190100118 นางสาว ณัฐฐา เมฆเลื่อนลอย
119 คณิตศาสตร 190100119 นางสาว พิมพลดา เลิศหิรัญชานนท
120 คณิตศาสตร 190100120 นางสาว จณิสตาส สุขสวัสดิ์
121 คณิตศาสตร 190100121 นางสาว ภัทรพรรณ ศรีรักษา
122 คณิตศาสตร 190100122 นาย ศิริชัย เอกจีน
123 คณิตศาสตร 190100123 นางสาว กรรณิการ กุลพินิจ
124 คณิตศาสตร 190100124 นางสาว ปยวรรณ คําเส็ง
125 คณิตศาสตร 190100125 นางสาว ศิริวรรณ แกวเรือง
126 คณิตศาสตร 190100126 นางสาว วัลลภา ศรีสาร
127 คณิตศาสตร 190100127 นางสาว กิตติยา สระทองแกว
128 คณิตศาสตร 190100128 นางสาว ณัฐชาภัทร เขียวลือ
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129 คณิตศาสตร 190100129 นางสาว สุวัฒนา คํามา
130 คณิตศาสตร 190100130 นาย ธนบูรณ หงษโพธิ์
131 คณิตศาสตร 190100131 นางสาว เบญจพร มูลพรอม
132 คณิตศาสตร 190100132 นางสาว สาวิตรี บุตรศรี
133 คณิตศาสตร 190100133 นางสาว สุดนภา ใหญสูงเนิน
134 คณิตศาสตร 190100134 นางสาว กรวรรณ ปาวารี
135 คณิตศาสตร 190100135 นางสาว จอมขวัญ ตาบสกุล
136 คณิตศาสตร 190100136 นางสาว บัวตอง สวัสดิ์พนาไพร
137 คณิตศาสตร 190100137 นางสาว สปรียา สอนฮุง
138 คณิตศาสตร 190100138 นางสาว ณราธินี เขื่อนแกว
139 คณิตศาสตร 190100139 นางสาว สรรณทราย พรอมขุนทด
140 คณิตศาสตร 190100140 นาง ศิราณี เนตรสันเทียะ
141 คณิตศาสตร 190100141 นางสาว ปดทมาวรรณ เปสูงเนิน
142 คณิตศาสตร 190100142 นางสาว ศศิธร นอยหา
143 คณิตศาสตร 190100143 นาย กรวุฒิ กาวิละ
144 คณิตศาสตร 190100144 นางสาว รพีพรรณ ปญญา
145 คณิตศาสตร 190100145 นาย วิษณุ ดวงมณี
146 คณิตศาสตร 190100146 นางสาว ชนากานต รอดรัศมี
147 คณิตศาสตร 190100147 นางสาว พิชนันท โนรัตน
148 คณิตศาสตร 190100148 นาย วรรธนะสิน ทิพยปราบ
149 คณิตศาสตร 190100149 นาย ธนาวุฒิ ใจทน
150 คณิตศาสตร 190100150 นางสาว ปยะดา เปยไพบูลย
151 คณิตศาสตร 190100151 นางสาว พรชุดา แมนมาตย
152 คณิตศาสตร 190100152 นาย สกลเกียรติ สนนอก
153 คณิตศาสตร 190100153 นางสาว สุจิตรา พูนทอง
154 คณิตศาสตร 190100154 นาย วันชนะ เกิดบัว
155 คณิตศาสตร 190100155 นางสาว ธนพรรณ ปกษากนก
156 คณิตศาสตร 190100156 นางสาว วิไลลักษณ ทํานา
157 คณิตศาสตร 190100157 นางสาว วรรณวิษา กูลแดง
158 คณิตศาสตร 190100158 นางสาว โชติมณี พรามณี
159 คณิตศาสตร 190100159 นาย เกียรติศักดิ์ เกษตรสามพราน
160 คณิตศาสตร 190100160 นางสาว ภิญญดา แดงสกุล
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161 คณิตศาสตร 190100161 นางสาว ทิวาพร สุขเทพ
162 คณิตศาสตร 190100162 นางสาว สริตา สุทธิศักดิ์ศรี
163 คณิตศาสตร 190100163 นางสาว ธัญญาพร แสนแฝง
164 คณิตศาสตร 190100164 นางสาว สุกัลยา พงษธนู
165 คณิตศาสตร 190100165 นางสาว มณฑกาล นิลดาศรี
166 คณิตศาสตร 190100166 นาย นครินทร ออนพฤกษภูมิ
167 คณิตศาสตร 190100167 นาย ชูศักดิ์ อาจหาญ
168 คณิตศาสตร 190100168 นางสาว วิไล นวมกลาง
169 คณิตศาสตร 190100169 นาย ประพันธ สงกรานตเสงี่ยม
170 คณิตศาสตร 190100170 นางสาว สุทธิ์สินี กาคํา
171 คณิตศาสตร 190100171 วาที่ร.ต. อมรรัตน ภูตะลา
172 คณิตศาสตร 190100172 นาย ทชา จานคูณ
173 คณิตศาสตร 190100173 นางสาว อินธุวรค บัวปา
174 คณิตศาสตร 190100174 นางสาว เนตรชนก แกวพินิจ
175 คณิตศาสตร 190100175 นางสาว อมิตา อารมยเย็น
176 คณิตศาสตร 190100176 นางสาว รัตนสุดา สิมณี
177 คณิตศาสตร 190100177 นางสาว อภิษฎา อนันตะเศรษฐกูล
178 คณิตศาสตร 190100178 นางสาว กรชนก ไตรสุทธิเกษม
179 คณิตศาสตร 190100179 นางสาว กนกพร ยานสากล
180 คณิตศาสตร 190100180 นาย อภิชาติ สุขใจ
181 คณิตศาสตร 190100181 นางสาว สุรี เจะมะ
182 คณิตศาสตร 190100182 นางสาว มยุรา ไชยศรีษะ
183 คณิตศาสตร 190100183 นางสาว กัลยาณี ปูพะบุญ
184 คณิตศาสตร 190100184 นาย เกษม อานคําเพชร
185 คณิตศาสตร 190100185 นางสาว สุภามาศ หอมนาน
186 คณิตศาสตร 190100186 นางสาว วราภรณ นิยมการ
187 คณิตศาสตร 190100187 นางสาว จีรวรรณ ครึ่งธิ
188 คณิตศาสตร 190100188 นางสาว วราภรณ แจมจํารัส
189 คณิตศาสตร 190100189 นางสาว วราภรณ ทองคํา
190 คณิตศาสตร 190100190 นางสาว สุภาพร เรืองนาม
191 คณิตศาสตร 190100191 นางสาว จินดา จินะชิต
192 คณิตศาสตร 190100192 นางสาว จรรยา วงคสามารถ
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193 คณิตศาสตร 190100193 นาย พิพัฒน สุนทรพัฒนะกุล
194 คณิตศาสตร 190100194 นางสาว อรรัมภา อินอราม
195 คณิตศาสตร 190100195 นาย รัตนชาติ จันทรโสดา
196 คณิตศาสตร 190100196 นางสาว อังษฎา ทองหลอ
197 คณิตศาสตร 190100197 นางสาว ณัฐธิยา สิงหโต
198 คณิตศาสตร 190100198 นางสาว กรณิศ วิบูลยานนท
199 คณิตศาสตร 190100199 วาที่ ร.ต. สุมิตรา สิทธิจันทร
200 คณิตศาสตร 190100200 นางสาว พรสุดา ปรากฎ
201 คณิตศาสตร 190100201 นางสาว นิชาภา รัตนถาวร
202 คณิตศาสตร 190100202 นางสาว กฤติยา แชมโตนด
203 คณิตศาสตร 190100203 นางสาว ธนิดา มาพัวะ
204 คณิตศาสตร 190100204 นาย อนุภาพ สกุลประชาพร
205 คณิตศาสตร 190100205 นางสาว วรัสยา ฟาเฟองวิทยากุล
206 คณิตศาสตร 190100206 นาย ธนวัฒน เกตุเชื้อ
207 คณิตศาสตร 190100207 นางสาว อริศา ผองแผว
208 คณิตศาสตร 190100208 นางสาว ดวงสมร วิจิตรบรรจง
209 คณิตศาสตร 190100209 นางสาว อรทัย คาดประคอง
210 คณิตศาสตร 190100210 นางสาว พรประภา หวานพรอม
211 คณิตศาสตร 190100211 นางสาว วิภาดา สําเร็จทรัพย
212 คณิตศาสตร 190100212 นางสาว นิยะดา ศรีสุราช
213 คณิตศาสตร 190100213 นางสาว วิภาวรรณ ศรีสุข
214 คณิตศาสตร 190100214 นาย อุทัย เอกจีน
215 คณิตศาสตร 190100215 นางสาว นฤมล ทัพภูตา
216 คณิตศาสตร 190100216 นาย กวิน อัง
217 คณิตศาสตร 190100217 นางสาว ดลฤดี สังขะมณี
218 คณิตศาสตร 190100218 นางสาว วชิราพร ผดุงรัตน
219 คณิตศาสตร 190100219 นาย อรรถพล ชนะบุญ
220 คณิตศาสตร 190100220 นางสาว มณีรัตน จงรักษ
221 คณิตศาสตร 190100221 นาย ณัฐวุฒิ ทานคํา
222 คณิตศาสตร 190100222 นาย สุวิทย อภิชัย
223 คณิตศาสตร 190100223 นาย สยาม จันตะวงค
224 คณิตศาสตร 190100224 นางสาว ฐิตาภา บุตรพิมพ
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225 คณิตศาสตร 190100225 นางสาว เบญจมาศ เต็กอวย เบญจมาศ เต็ก
226 คณิตศาสตร 190100226 นางสาว ชนิกานต มวงเสม
227 คณิตศาสตร 190100227 นางสาว วิกานดา ทีหนองสังข
228 คณิตศาสตร 190100228 นาย รัตนพล พรมมี
229 คณิตศาสตร 190100229 นางสาว อนุตรา พันมะลี
230 คณิตศาสตร 190100230 นางสาว หฤทัย แกวคํา
231 คณิตศาสตร 190100231 นางสาว ปภัสสร รัตนุศักดิ์
232 คณิตศาสตร 190100232 นางสาว อัญมณี ผลาผล
233 คณิตศาสตร 190100233 นางสาว ธีราภรณ ภูระหงษ
234 คณิตศาสตร 190100234 นางสาว สมวรรณ แขนงามขํา
235 คณิตศาสตร 190100235 นางสาว กมลวรรณ ปดชา
236 คณิตศาสตร 190100236 นางสาว สังวาลย นาทสีทา
237 คณิตศาสตร 190100237 นาง สาธิยา ไทรชมภู
238 คณิตศาสตร 190100238 นางสาว อทิติยา ธรรมสนธิเจริญ
239 คณิตศาสตร 190100239 นางสาว พิกุลแกว ศรีสุดใจ
240 คณิตศาสตร 190100240 นางสาว จิดาภา บรรลือทรัพย
241 คณิตศาสตร 190100241 นางสาว นริศรา พวงปอม
242 คณิตศาสตร 190100242 วาที่ ร.ต. จิดาภา ไขลาย
243 คณิตศาสตร 190100243 นางสาว อรพิน ทาแกง
244 คณิตศาสตร 190100244 นางสาว ทัศณีย หินดง
245 คณิตศาสตร 190100245 นางสาว วิลาวัลย รวมธรรม
246 คณิตศาสตร 190100246 นางสาว พิมพชนก คลายสุบรรณ
247 คณิตศาสตร 190100247 นางสาว ธัญญา แวนระเว
248 คณิตศาสตร 190100248 นาย ชยุตม มาเมือง
249 คณิตศาสตร 190100249 นางสาว สุภาลักษณ สุวรรณไมตรี
250 คณิตศาสตร 190100250 นางสาว พรสุดา มาตรี
251 คณิตศาสตร 190100251 นาย อดิศร ภัยแคลว
252 คณิตศาสตร 190100252 นางสาว โสริยา บุญธิแสง
253 คณิตศาสตร 190100253 นาย ณัณณณณ วรรณทวี
254 คณิตศาสตร 190100254 นางสาว ชินตา อรกุล
255 คณิตศาสตร 190100255 นางสาว กฤษติยา ปนแกว
256 คณิตศาสตร 190100256 นาย ธวัชชัย แตงดี
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257 คณิตศาสตร 190100257 นาย พงษพัฒน แกวสมบูรณ
258 คณิตศาสตร 190100258 นางสาว นิลาวัลย โตกุล
259 คณิตศาสตร 190100259 นางสาว สุกัญญา อิ่นมะโน
260 คณิตศาสตร 190100260 นาย พรอมพงศ กวีกิจธนา
261 คณิตศาสตร 190100261 นาย จักรพล สาใจ
262 คณิตศาสตร 190100262 นางสาว พิมพาภรณ สุริยแสง
263 คณิตศาสตร 190100263 นางสาว ประภาพร กอนศิลา
264 คณิตศาสตร 190100264 นางสาว จีรพร ลี้เจริญ
265 คณิตศาสตร 190100265 นางสาว สุพัตรา ขันเงิน
266 คณิตศาสตร 190100266 นางสาว หฤทัย หมายศรี
267 คณิตศาสตร 190100267 นางสาว สุภาพร อุดหนุน
268 คณิตศาสตร 190100268 นางสาว นิภาพร ใจตรง
269 คณิตศาสตร 190100269 นางสาว จิราภรณ คําบานฝาย
270 คณิตศาสตร 190100270 นางสาว ธาญทิพน ทองเชื้อ
271 คณิตศาสตร 190100271 นาย ศราวุธ แดนดงเมือง
272 คณิตศาสตร 190100272 นางสาว อริยา สุขสําราญ
273 คณิตศาสตร 190100273 นางสาว อารีรัตน ผิวออน
274 คณิตศาสตร 190100274 นาย พฤกษ สรรพวัฒน
275 คณิตศาสตร 190100275 นางสาว สุชานรี กูดนอย
276 คณิตศาสตร 190100276 นาย ทินภัทร พรมโสภา
277 คณิตศาสตร 190100277 นางสาว จิราพร ยวงแกว
278 คณิตศาสตร 190100278 นางสาว แกวกาญจน โพธิ์ศรีทอง
279 คณิตศาสตร 190100279 นางสาว ขนิษฐา แทบทาม
280 คณิตศาสตร 190100280 นาย พงศธร จันทรนี
281 คณิตศาสตร 190100281 นางสาว น้ําทิพย หงษพญา
282 คณิตศาสตร 190100282 นางสาว เจนจิรา บุญนคร
283 คณิตศาสตร 190100283 นาย พลธรา ไทยนอย
284 คณิตศาสตร 190100284 นาย พีรพันธ ไตรพาน
285 คณิตศาสตร 190100285 นางสาว ธนาภรณ กุดแถลง
286 คณิตศาสตร 190100286 นาย สิทธิศักดิ์ แซเลื่อง
287 คณิตศาสตร 190100287 นางสาว สุพัตรา ทองศรี
288 คณิตศาสตร 190100288 นางสาว ณัชตา พลเมือง
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ลําดับ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รหัสประจําตัวผูสมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563)

สนามสอบ ที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

289 คณิตศาสตร 190100289 นางสาว ศิยาพร ปอดทองจันทร
290 คณิตศาสตร 190100290 นางสาว กรรณิกา แสวง
291 คณิตศาสตร 190100291 นาย เฟาซาน ปงแลมาเส็น
292 คณิตศาสตร 190100292 นางสาว นันทิยา สีออน
293 คณิตศาสตร 190100293 นางสาว ธนวิชชา อยูสุข
294 คณิตศาสตร 190100294 นาย วีรวัฒน พิเนตรโชติ
295 คณิตศาสตร 190100295 นางสาว สาวิตรี บัวศิริ
296 คณิตศาสตร 190100296 นางสาว ศุภนิดา แปนกลัด
297 คณิตศาสตร 190100297 นางสาว ศยามล สวัสดิ์สิทธิโชค
298 คณิตศาสตร 190100298 นาย จิรเมธ โพดพันธ
299 คณิตศาสตร 190100299 นาย โยธณัฐ บุญโญ
300 คณิตศาสตร 190100300 นางสาว ชลลดา เหมาะศรี
301 คณิตศาสตร 190100301 นางสาว นิติยา สิงหา
302 คณิตศาสตร 190100302 นางสาว ดวงหทัย ขํายิ่งเกิด
303 คณิตศาสตร 190100303 นางสาว พรรษา บุญพรหม
304 คณิตศาสตร 190100304 นาย ภาสพงศ ไคลมี
305 คณิตศาสตร 190100305 นาง มลธิรา พุมใย
306 คณิตศาสตร 190100306 นางสาว สุนิสา สิงหนอย
307 คณิตศาสตร 190100307 นาง ชนิตฒนันน จิรพงศภรณ
308 คณิตศาสตร 190100308 นางสาว อมรรัตน พวงประโคน
309 คณิตศาสตร 190100309 นางสาว รัญชนา ชมบุญ
310 คณิตศาสตร 190100310 นางสาว ณัฐชา จันธิมา
311 คณิตศาสตร 190100311 นางสาว ชนิกานต หลวงทุมมา
312 คณิตศาสตร 190100312 นางสาว ศรินยา วิเศษชาติ
313 คณิตศาสตร 190100313 นาย ทศพล แซลอ
314 คณิตศาสตร 190100314 นางสาว ศุภรางศุ ศรีบัณฑิตย
315 คณิตศาสตร 190100315 นางสาว พรรนิดา วัชระโกมล
316 คณิตศาสตร 190100316 นางสาว วนิดา บุญชวย
317 คณิตศาสตร 190100317 นาย วรวุฒิ ไมตรีรัตนะกุล
318 คณิตศาสตร 190100318 นางสาว อารยา ขานดา
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