
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ปฐมวัย 194200001 นางสาว ณิษฐญาพัชร ผลประเสริฐ
2 ปฐมวัย 194200002 นางสาว ธัญลักษณ์ เสืองามเอ่ียม
3 ปฐมวัย 194200003 นางสาว ปัทมาวรรณ จันทร์แจ่มใส
4 ปฐมวัย 194200004 นางสาว หฤทัย เยาวบุตร
5 ปฐมวัย 194200005 นางสาว วิลาวัลย์ ตันเครือ
6 ปฐมวัย 194200006 นางสาว ชมพูนุช แสงทอง
7 ปฐมวัย 194200007 นางสาว อภิชญา ขาวข า
8 ปฐมวัย 194200008 นางสาว ศุภจิรา จ้อยเผ่าพันธ์ุ
9 ปฐมวัย 194200009 นางสาว ปุณยวีร์ ธนะตระกูลพานิช
10 ปฐมวัย 194200010 นางสาว นิสาชล ทองดอนเหมือน
11 ปฐมวัย 194200011 นางสาว กมลวรรณ ฟักบางยุง
12 ปฐมวัย 194200012 นางสาว ทิพวรรณ เหลืองสมานกุล
13 ปฐมวัย 194200013 นางสาว วาสิฐี สะอาดแก้ว
14 ปฐมวัย 194200014 นางสาว กมลมาลย์ จันทร์ประเสริฐ
15 ปฐมวัย 194200015 นางสาว มณีรัตน์ พ่ึงคล  า
16 ปฐมวัย 194200016 นางสาว นุชนารถ เรืองฤทธิเดช
17 ปฐมวัย 194200017 นางสาว พิชญากาญจน์ นิธิสหกุล
18 ปฐมวัย 194200018 นางสาว ไพลิน แสงอรุณ
19 ปฐมวัย 194200019 นางสาว ธัญวรรณ คงกินเก
20 ปฐมวัย 194200020 นางสาว อมรรัตน์ อยู่ศรีสุข
21 ปฐมวัย 194200021 นางสาว นงลักษณ์ ศรีอนันต์
22 ปฐมวัย 194200022 นางสาว ศศิประภา ชูจิตร
23 ปฐมวัย 194200023 นางสาว กมลรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
24 ปฐมวัย 194200024 นางสาว เปมิกา คนใหญ่
25 ปฐมวัย 194200025 นางสาว สลินทิพย์ วิภาคพจนกิจ
26 ปฐมวัย 194200026 นางสาว วาสนา เปล่งเจริญศิริชัย
27 ปฐมวัย 194200027 นางสาว พัชรา พิมพ์ดา
28 ปฐมวัย 194200028 นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งวันศุกร์
29 ปฐมวัย 194200029 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วมีสี
30 ปฐมวัย 194200030 นางสาว ทิพย์วารี แก้วลาเวียง
31 ปฐมวัย 194200031 นางสาว นุชอนงค์ โพทะเล
32 ปฐมวัย 194200032 นางสาว พาขวัญ น้อยสมวงษ์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

หนา้ที ่1 จาก 10



ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
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สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

33 ปฐมวัย 194200033 นางสาว ละเอียด ชินหัวดง
34 ปฐมวัย 194200034 นาง สุรีพร พุ่มเจริญ
35 ปฐมวัย 194200035 นางสาว พรสุดา สานิยม
36 ปฐมวัย 194200036 นางสาว พิศศิร่า แสงหิรัญ
37 ปฐมวัย 194200037 นางสาว รุ่งนภา ทาโส
38 ปฐมวัย 194200038 นางสาว สุรีย์พร สมหวัง
39 ปฐมวัย 194200039 นางสาว ศศิธร มีถาวร
40 ปฐมวัย 194200040 นางสาว เยาวภา ทิมหอม
41 ปฐมวัย 194200041 นางสาว ฐิระนันท์ธนา เพ็งพันธ์
42 ปฐมวัย 194200042 นางสาว พิมพ์วิมล แก้วผุย
43 ปฐมวัย 194200043 นางสาว นันทวัน ฟุ้งขจร
44 ปฐมวัย 194200044 นาง สุกัญญา ทองจับหลัก
45 ปฐมวัย 194200045 นางสาว น  าหวาน มะลิจันทร์
46 ปฐมวัย 194200046 นางสาว มุกนิภา ศรีสว่าง
47 ปฐมวัย 194200047 นางสาว ขวัญใจ ตุลย์วณิชโรจน์
48 ปฐมวัย 194200048 นางสาว ขนิษฐา ชัชวงษ์
49 ปฐมวัย 194200049 นางสาว อิสริยา อู่ทรัพย์
50 ปฐมวัย 194200050 ว่าท่ีร้อย ธัญญาภรณ์ เถ่ือนช านาญ
51 ปฐมวัย 194200051 นางสาว อรทัย บุตรพรหม
52 ปฐมวัย 194200052 นางสาว ศุภาพร เครือสายใจ
53 ปฐมวัย 194200053 นางสาว ทวีพร กล่อมจิต
54 ปฐมวัย 194200054 นางสาว วรัญญา บุญแท่น
55 ปฐมวัย 194200055 นางสาว นอร์ไอนิง สาและ
56 ปฐมวัย 194200056 นางสาว รสธร สวัสด์ิพุก
57 ปฐมวัย 194200058 นางสาว ชลธิชา คิดอ่าน
58 ปฐมวัย 194200059 นางสาว จินตนา สุขใส
59 ปฐมวัย 194200060 นางสาว มณิฐกานต์ พานทอง
60 ปฐมวัย 194200061 นางสาว ทิพวารี ค าแดง
61 ปฐมวัย 194200062 นางสาว สุพัตทา สุขใส
62 ปฐมวัย 194200063 นางสาว สูฮานาน บาโด
63 ปฐมวัย 194200064 นางสาว นันทิพา แช่มชูกุล
64 ปฐมวัย 194200065 นางสาว ลูกน  า สนกรุด
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563
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สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

65 ปฐมวัย 194200066 นางสาว งามนภา ศิลปชัย
66 ปฐมวัย 194200067 นางสาว ธารารัตน์ ปานแสงเพ็ชร
67 ปฐมวัย 194200068 นางสาว วันเพ็ญ ดวงแก้ว
68 ปฐมวัย 194200069 นางสาว ก าไลทอง วงค์ยา
69 ปฐมวัย 194200070 นางสาว ปณิชา ธัญญากุลวงศ์
70 ปฐมวัย 194200071 นางสาว เบญจวรรณ มีชาวนา
71 ปฐมวัย 194200072 นางสาว เบญญาทิพย์ เจนบุญสม
72 ปฐมวัย 194200073 นางสาว อรจิรา กรรณวัฒน์
73 ปฐมวัย 194200074 นางสาว อรวรรณ โปร่งตุ้ม
74 ปฐมวัย 194200075 นางสาว แพรวนภา ชานาตา
75 ปฐมวัย 194200076 นางสาว สุภาสินี ฤกษ์งาม
76 ปฐมวัย 194200077 นางสาว พรพิมล สามพ่วงบุญ
77 ปฐมวัย 194200078 นางสาว ธนาภรณ์ เหมือนหนู
78 ปฐมวัย 194200079 นางสาว ปวันรัตน์ ราชภักดี
79 ปฐมวัย 194200080 นางสาว ชฎาภรณ์ งามข า
80 ปฐมวัย 194200081 นางสาว ลลดา วงอุทัยธรรม
81 ปฐมวัย 194200082 นางสาว ทักษพร รอดเจริญพันธ์ุ
82 ปฐมวัย 194200083 นางสาว อัญชลี ทองค า
83 ปฐมวัย 194200084 นางสาว กนิษฐา บุมี
84 ปฐมวัย 194200085 ว่าท่ีร.ต. วริษฐา เหล็กเพ็ชร
85 ปฐมวัย 194200086 นางสาว นัจนันท์ จันทรังษี
86 ปฐมวัย 194200087 นางสาว อุษา วงษ์ทองแย้ม
87 ปฐมวัย 194200088 นางสาว สุปราณี ฉิมบุหลัน
88 ปฐมวัย 194200089 นาง รัญญาภรณ์ เทพอารยางกุล
89 ปฐมวัย 194200090 นางสาว จุฑามาศ เหลืองอ่อน
90 ปฐมวัย 194200091 นางสาว พีชานิการ์ สวัสดิผล
91 ปฐมวัย 194200092 นางสาว ไพลิน ผ่องอ าไพ
92 ปฐมวัย 194200093 นางสาว กัลยา ทองดอนเหมือน
93 ปฐมวัย 194200094 นางสาว มาริศา สายมะณี
94 ปฐมวัย 194200095 นางสาว สุทินา อินทะนิน
95 ปฐมวัย 194200096 นางสาว ราตรี ม่ันศรีจันทร์
96 ปฐมวัย 194200097 นางสาว จิราภรณ์ หอมมะลิ
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บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
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สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

97 ปฐมวัย 194200098 นางสาว ศิริพร เทียนดี
98 ปฐมวัย 194200099 นางสาว สุพรรณี บ่อข า
99 ปฐมวัย 194200100 นางสาว สุภารัตน์ ภู่ห้อย
100 ปฐมวัย 194200101 นางสาว กาญจนา ใจตรง
101 ปฐมวัย 194200102 นางสาว สุกัญญา ภู่ทอง
102 ปฐมวัย 194200103 นางสาว ณัฏฐ์นารีภัทร แม้นมาลัย
103 ปฐมวัย 194200104 นางสาว ศราวันท์ โง้วธนารมย์
104 ปฐมวัย 194200105 นางสาว ศศิวิมล เป่าทุย
105 ปฐมวัย 194200106 นางสาว ฟองจันทร์ จิตร์แสวง
106 ปฐมวัย 194200107 นางสาว หทัยรัตน์ วงศ์ณรัตน์
107 ปฐมวัย 194200108 นางสาว กรรณภิรมย์ โชคด ารงสุข
108 ปฐมวัย 194200109 นางสาว ปิยวรรณ จ ารูญศิริรุ่งโรจน์
109 ปฐมวัย 194200110 นางสาว นิโลบล แก้วคนฑา
110 ปฐมวัย 194200111 นางสาว เสาวนี อยู่ค า
111 ปฐมวัย 194200112 นางสาว ตุ๊กตา ช่ืนตะโก
112 ปฐมวัย 194200113 นางสาว สายฝน พ่วงดี
113 ปฐมวัย 194200114 นางสาว เขมกร ปิยารัมย์
114 ปฐมวัย 194200115 นางสาว สุภาภรณ์ แสนโคก
115 ปฐมวัย 194200116 นางสาว สุวิมล เรืองเลิศ
116 ปฐมวัย 194200117 นางสาว ธนวรรณ เรียนทัพ
117 ปฐมวัย 194200118 นางสาว เจนจิรา ดีแก่
118 ปฐมวัย 194200119 นางสาว อุษณีย์ ยิ มสะอาด
119 ปฐมวัย 194200120 นางสาว บุษบา โชติเย็น
120 ปฐมวัย 194200121 นางสาว แพรวพรรณ โขนพลกรัง
121 ปฐมวัย 194200122 นางสาว กมลชนก ขุนศรียา
122 ปฐมวัย 194200123 นางสาว กาญจนา ภู่แก้ว
123 ปฐมวัย 194200124 นางสาว ศิรินญา พานสกุล
124 ปฐมวัย 194200125 นางสาว ประวีณ์นุช แสงจันทร์
125 ปฐมวัย 194200126 นางสาว มยุรี แดงชอบกิจ
126 ปฐมวัย 194200127 นางสาว วชรนันท์ ปานแสง
127 ปฐมวัย 194200128 นางสาว มุขรวีร์ ดอนไพรฮวบ
128 ปฐมวัย 194200129 นางสาว สุธารัตน์ นวลล าใย
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129 ปฐมวัย 194200130 นางสาว จรรยภรณ์ ศุขศิลป์
130 ปฐมวัย 194200131 นางสาว โชติรส สระทองพูน
131 ปฐมวัย 194200132 นาง วนิดา วัดพุ่มพวง
132 ปฐมวัย 194200133 นางสาว วรารัตน์ แสงโสภา
133 ปฐมวัย 194200134 นางสาว นันทิพร เนียมแสง
134 ปฐมวัย 194200135 นางสาว นพรัตน์ แอบท้องไทร
135 ปฐมวัย 194200136 นางสาว วรลักษณ์ พิทักษ์วงศ์วาน
136 ปฐมวัย 194200137 นาง สุรีรัตน์ ดอนจันทร์ทิม
137 ปฐมวัย 194200138 นางสาว วิลาวัณย์ ศรีภักด์ิ
138 ปฐมวัย 194200139 นางสาว ทิพยงค์ ใจยาธิ
139 ปฐมวัย 194200140 นางสาว รุ่งราตรี เหมันต์
140 ปฐมวัย 194200141 นางสาว ชณัณพัฎฐ์ โพธ์ิอุบล
141 ปฐมวัย 194200142 นางสาว ภัสราภรณ์ เซ่งติ ดทรัพย์
142 ปฐมวัย 194200143 นางสาว ภิญญลักษณ์ วรพัฒน์ทวีโชค
143 ปฐมวัย 194200144 นางสาว ปวิชชา นราทอง
144 ปฐมวัย 194200145 นางสาว เมษา ค าระหงษ์
145 ปฐมวัย 194200146 นางสาว สายทอง ขยันไทย
146 ปฐมวัย 194200147 นางสาว ชญานุช โฉมเวียง
147 ปฐมวัย 194200148 นางสาว ปุณญดา พิธาธีรโชติ
148 ปฐมวัย 194200149 นางสาว วาทินี รุผักชี
149 ปฐมวัย 194200150 นางสาว นันทวรรณ เกื อกุลธรรม
150 ปฐมวัย 194200151 นางสาว ชุติกาญจน์ ปรากฎผล
151 ปฐมวัย 194200152 นางสาว สุพัตรา นกทอง
152 ปฐมวัย 194200153 นางสาว ดารารัศมี พงศ์สุภากุล
153 ปฐมวัย 194200154 นางสาว วรรณภา ล  าจุมจัง
154 ปฐมวัย 194200155 นางสาว สาริกา โตวิเศษ
155 ปฐมวัย 194200156 นางสาว สุนิสา มูลไชยภูม์ิ
156 ปฐมวัย 194200157 นางสาว ลักขณา บ าเรอรวย
157 ปฐมวัย 194200158 นาง อรุโณทัย ภิรมย์คล้อย
158 ปฐมวัย 194200159 นาง สมลักษณ์ หมอ
159 ปฐมวัย 194200160 นางสาว สุพรรณนิภา วงษ์สกุล
160 ปฐมวัย 194200161 นางสาว ปิญชาน์ กัจฉัปนันท์
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161 ปฐมวัย 194200162 นางสาว สุวรรณษา รัตนขวัญเรือน
162 ปฐมวัย 194200163 นางสาว อรอุมา หนูหอม
163 ปฐมวัย 194200164 นางสาว สุธินี ฟักหอม
164 ปฐมวัย 194200165 นางสาว มาลี เนตร์จุ้ย
165 ปฐมวัย 194200166 นางสาว อรวรรณ ยอดแก้ว
166 ปฐมวัย 194200167 นางสาว จิราภรณ์ ทานกัณฑ์
167 ปฐมวัย 194200168 นางสาว กาญจนา แดงเดช
168 ปฐมวัย 194200169 นางสาว ยุพดี สนประเสริฐ
169 ปฐมวัย 194200170 นางสาว วาสนา ชุณะศรี
170 ปฐมวัย 194200171 นางสาว วราภรณ์ โพระดก
171 ปฐมวัย 194200172 นางสาว เรณู พลับวังกล่ า
172 ปฐมวัย 194200173 นาง อนัญพร สมทรงแป้น
173 ปฐมวัย 194200174 นางสาว เกตุแก้ว กะทะมุกดา
174 ปฐมวัย 194200175 นางสาว ศุภาวรรณ อาสา
175 ปฐมวัย 194200176 นางสาว พรรณสิริ เจนสุขสถิตไพศาล
176 ปฐมวัย 194200177 นางสาว เกษราภรณ์ สาลาด
177 ปฐมวัย 194200178 นาย ชนะชัย อาสนา
178 ปฐมวัย 194200179 นางสาว ณัฐธิดา รักศรี
179 ปฐมวัย 194200180 นางสาว มินตรา โก้เครือ
180 ปฐมวัย 194200181 นางสาว ลักขณา พุ่มฉายา
181 ปฐมวัย 194200182 นางสาว ศิรประภา สุริยาวงษ์
182 ปฐมวัย 194200183 นางสาว เสาวลักษณ์ ฉามฉิมโฉม
183 ปฐมวัย 194200184 นางสาว อรอุมา เรืองอ่อน
184 ปฐมวัย 194200185 นางสาว พเยาว์ อาจด่อน
185 ปฐมวัย 194200186 นางสาว นฤพร เกตุอ่ า
186 ปฐมวัย 194200187 นางสาว สิริพรรณ บริสุทธ์ิ
187 ปฐมวัย 194200188 นางสาว นิตยา สระกบแก้ว
188 ปฐมวัย 194200189 นางสาว สุจิตรา ลือดัง
189 ปฐมวัย 194200190 นางสาว ชาลิกา เรืองสวัสด์ิ
190 ปฐมวัย 194200191 นางสาว สุรภา แสงเจริญสี
191 ปฐมวัย 194200192 นาง เครือวัลย์ อ่ิมศรี
192 ปฐมวัย 194200193 นางสาว อังคณา อยู่แสง
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193 ปฐมวัย 194200194 นางสาว ภคภรณ์ เอ่ียมจันทร์พวง
194 ปฐมวัย 194200195 นางสาว รุ่งฟ้า ศรีอินทร์สุทธ์ิ
195 ปฐมวัย 194200196 นางสาว สุมาลี เชาว์ประดิษฐ์
196 ปฐมวัย 194200197 นางสาว สิริกร บูชา
197 ปฐมวัย 194200198 นาง บุษบา เหล่าค า
198 ปฐมวัย 194200199 นางสาว วลีพร ส่งแสง
199 ปฐมวัย 194200200 นางสาว นลินี จอมทิพย์
200 ปฐมวัย 194200201 นางสาว เบญจวรรณ สระทองลอย
201 ปฐมวัย 194200202 นางสาว นฤมล จอมใจ
202 ปฐมวัย 194200203 นาง วรรณี ก้านเพชร
203 ปฐมวัย 194200204 นางสาว รติกานต์ อาจพงษา
204 ปฐมวัย 194200205 นางสาว ณัฐนันท์ ธนัตวรานนท์
205 ปฐมวัย 194200206 นางสาว วชิราพรณ์ วนิชกุลพิทักษ์
206 ปฐมวัย 194200207 นางสาว ภาวิณี ค าวัตร
207 ปฐมวัย 194200208 นางสาว ศรินทร์รัศม์ มณฑาสุวรรณ
208 ปฐมวัย 194200209 นางสาว จุรีรัตน์ ศรีน่ิม
209 ปฐมวัย 194200210 นางสาว นิษา เฮงรวมญาติ
210 ปฐมวัย 194200211 นางสาว ศศิกาญจน์ อ่าววิจิตรกุล
211 ปฐมวัย 194200212 นางสาว จิตตรา กุ้งทอง
212 ปฐมวัย 194200213 นางสาว วาสนา ถนอมนา
213 ปฐมวัย 194200214 นางสาว ติววดี นาคหลิม
214 ปฐมวัย 194200215 นางสาว อมิตตา พลานุ
215 ปฐมวัย 194200216 นางสาว มธุรส คุณหม่ัน
216 ปฐมวัย 194200217 นางสาว ณัฐธิดา กันประชา
217 ปฐมวัย 194200218 นาย วุฒิภัทร บัวผัน
218 ปฐมวัย 194200219 นางสาว รัตติยาภรณ์ ท าการ
219 ปฐมวัย 194200220 นางสาว จิราภรณ์ ชูจิตร
220 ปฐมวัย 194200221 นางสาว ธิดารัตน์ ค ารังษี
221 ปฐมวัย 194200222 นาง สุกัญญา โคตวงษ์
222 ปฐมวัย 194200223 นางสาว ชุติมน ส่ังยัง
223 ปฐมวัย 194200224 นางสาว นงค์นุช วงษ์สกุล
224 ปฐมวัย 194200225 นางสาว จารุพิชญา จันทร์สูง
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225 ปฐมวัย 194200226 นางสาว จินตนา โนนทิง
226 ปฐมวัย 194200227 ว่าท่ีร้อย วิไลพร ฉายทอง
227 ปฐมวัย 194200228 นางสาว วันเพ็ญ อ่วมอ่อง
228 ปฐมวัย 194200229 นางสาว นรีกาญจน์ ใจต๊ะวงค์
229 ปฐมวัย 194200230 นางสาว วิมลรัตน์ ธีระวัชรมาศ
230 ปฐมวัย 194200231 นางสาว สาวิตรี มะลิ
231 ปฐมวัย 194200232 นางสาว สาวิตรี สนธิเณร
232 ปฐมวัย 194200233 นางสาว นปภา อัครเดชาวัตร
233 ปฐมวัย 194200234 นาง นิชานันท์ ชาญปรีชา
234 ปฐมวัย 194200235 นาง วิณิชชา สุนทรศารทูล
235 ปฐมวัย 194200236 ว่าท่ีร.ต. สุภาพร ใจน  า
236 ปฐมวัย 194200237 นางสาว แพรวนภา อ่ิมละออ
237 ปฐมวัย 194200238 นางสาว ปณิฏฐา เหล่าสุนทรียา
238 ปฐมวัย 194200239 นางสาว กมลวรรณ กันตะเพ็ง
239 ปฐมวัย 194200240 นางสาว พัชรินทร์ กาฬพันธ์
240 ปฐมวัย 194200241 นางสาว นิลยา สาระ
241 ปฐมวัย 194200242 นางสาว อัสมีรา เจ๊ะอาแว
242 ปฐมวัย 194200243 นางสาว เบญจพร บ่อค า
243 ปฐมวัย 194200244 นางสาว ชุติมา วิมูลชาติ
244 ปฐมวัย 194200245 นางสาว ปฐมาภรณ์ พิมพ์ดี
245 ปฐมวัย 194200246 นาง วันดี สาวเสม
246 ปฐมวัย 194200247 นางสาว ปรียานุช แพรวพิพัฒน์
247 ปฐมวัย 194200248 นางสาว ชวัลรัตน์ ย่ังยืน
248 ปฐมวัย 194200249 นางสาว ปทิตตา พรหมวรรณ
249 ปฐมวัย 194200250 นาง มนัสนันท์ เฟ่ืองบางหลวง
250 ปฐมวัย 194200251 นางสาว ชนิดาภา คุณาคม
251 ปฐมวัย 194200252 นางสาว กานดา อยู่ในวงศ์
252 ปฐมวัย 194200253 นางสาว เรณู จันทร์พุฒ
253 ปฐมวัย 194200254 นางสาว เมระณี แสงใส
254 ปฐมวัย 194200255 นางสาว ศิรารัศม์ิ อาภาประสิทธ์ิ
255 ปฐมวัย 194200256 นางสาว วรรณนิภา อรุณสวัสด์ิ
256 ปฐมวัย 194200257 นางสาว โสรญา อย่างสวย
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257 ปฐมวัย 194200258 นางสาว สุกัญญา ไชยนิสงค์
258 ปฐมวัย 194200259 นางสาว ศิลิมา ศิลารักษ์
259 ปฐมวัย 194200260 นางสาว ลลิตา ดวงผาสุข
260 ปฐมวัย 194200261 นางสาว จินตหรา นิติพันธ์
261 ปฐมวัย 194200262 นางสาว สุทธิดา สว่างใจ
262 ปฐมวัย 194200263 นางสาว มณีพร เอื ออรุณแสงใส
263 ปฐมวัย 194200264 นางสาว พนิดา พวงสาหร่าย
264 ปฐมวัย 194200265 นางสาว อิสรีย์ ห้วยหงษ์ทอง
265 ปฐมวัย 194200266 นางสาว กฤษณา ซูมาลา
266 ปฐมวัย 194200267 นางสาว วันเพ็ญ จันทรส
267 ปฐมวัย 194200268 นางสาว นัฐฐา ไพสิฐสวัสด์ิ
268 ปฐมวัย 194200269 นางสาว ภาวิณี ฉ่ าตาก้อง
269 ปฐมวัย 194200270 นางสาว ชลนิชา วงษ์จันทร์
270 ปฐมวัย 194200271 นางสาว รวิกาล เย็นนัทธี
271 ปฐมวัย 194200272 นางสาว สุพัตรา หวานชะเอม
272 ปฐมวัย 194200273 นางสาว พรพิมล อินแสน
273 ปฐมวัย 194200274 นางสาว นัฐวรา ดงแสง
274 ปฐมวัย 194200275 นางสาว วิรยา บุญช่วย
275 ปฐมวัย 194200276 นางสาว ณัทฐกาญจน์ ภิรมย์คิน
276 ปฐมวัย 194200277 นางสาว อังคณา ก้อนแก้ว
277 ปฐมวัย 194200278 นางสาว อัญชิสา ชูวงค์วาน
278 ปฐมวัย 194200279 นางสาว พัชราภรณ์ จันทะชัย
279 ปฐมวัย 194200280 นางสาว พัชรี เกตุแก้วสุวรรณ
280 ปฐมวัย 194200281 นางสาว นันทวรรณ แซ่โง้ว
281 ปฐมวัย 194200282 นางสาว ภัทรา ทับปิง
282 ปฐมวัย 194200283 นางสาว รุจาภา พรมลาย
283 ปฐมวัย 194200284 นางสาว นภาลัย ทองบุญทรัพย์
284 ปฐมวัย 194200285 ว่าท่ี ร.ต. รุ่งทิวา จ าปาทอง
285 ปฐมวัย 194200286 นางสาว สุภาวดี นานวล
286 ปฐมวัย 194200287 ว่าท่ี ร.ต. น  าเพชร อาจสมัย
287 ปฐมวัย 194200288 นางสาว กรชนก สามศรศรี
288 ปฐมวัย 194200289 นาง มณฑา สุขสวาส
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

289 ปฐมวัย 194200290 นางสาว นัฏฐิกา เงินขาว
290 ปฐมวัย 194200291 นางสาว มาติกา ตามขมิ น
291 ปฐมวัย 194200292 นางสาว ปริญญา โนนโคกสูง
292 ปฐมวัย 194200293 นางสาว ศุภมาศ เลิศคอนสาร
293 ปฐมวัย 194200294 นางสาว กรรณิกา บรรลุศิลป์
294 ปฐมวัย 194200295 นางสาว นิภารัตน์ แก่นจันทร์
295 ปฐมวัย 194200296 นางสาว ฐิติพร เขียวชอุ่ม
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