
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ประถมศึกษา 194100001 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์สุวรรณ
2 ประถมศึกษา 194100002 นางสาว นภัสวรรณ อยู่บุญ
3 ประถมศึกษา 194100003 นางสาว กัลยาณี เกษหอม
4 ประถมศึกษา 194100004 นางสาว สุพัตรา บัวงาม
5 ประถมศึกษา 194100005 นาย พิสิฐพนธ์ เรืองขษาปณ์
6 ประถมศึกษา 194100006 นางสาว วาริยา ขุนด้วง
7 ประถมศึกษา 194100007 นางสาว ปทุมวดี แสงอรุณ
8 ประถมศึกษา 194100008 นางสาว อุบลวรรณ ดอนปัญญาไพร
9 ประถมศึกษา 194100009 นางสาว กฤษณา หยาดค า
10 ประถมศึกษา 194100010 นางสาว สุพพัตรา สุดใจ
11 ประถมศึกษา 194100011 นางสาว นวรัตน์ นาคโปร่ง
12 ประถมศึกษา 194100012 นางสาว สุภาวรรณ บุญเรือง
13 ประถมศึกษา 194100013 นางสาว ภัทราวดี ดอกไม้หอม
14 ประถมศึกษา 194100014 นางสาว สุรภา บรรหาร
15 ประถมศึกษา 194100015 นางสาว กนิษฐา บุญมีขาว
16 ประถมศึกษา 194100016 นางสาว สุธิมา โอวาทจรูญโรจน์
17 ประถมศึกษา 194100017 นางสาว อัญธิกา เรืองไรรัตนกุล
18 ประถมศึกษา 194100018 นางสาว ณัฐชา มีถาวร
19 ประถมศึกษา 194100019 นางสาว กรณัฏฐ์ เลิศสินบุรานนท์
20 ประถมศึกษา 194100020 นางสาว จุไรพร ภู่แย้ม
21 ประถมศึกษา 194100021 นาง สมรักษ์ ช้ินฮะง้อ
22 ประถมศึกษา 194100022 นางสาว ชรีวรรณ พันธ์ประสงค์
23 ประถมศึกษา 194100023 นางสาว ผกามาส อินโต
24 ประถมศึกษา 194100024 นาย ณัฐวุฒิ ไทรบุญจันทร์
25 ประถมศึกษา 194100025 นางสาว ทรายแก้ว ประเสริฐการ
26 ประถมศึกษา 194100026 นางสาว ขวัญฤทัย โพจินดา
27 ประถมศึกษา 194100027 นางสาว กาญจนา พรหมชัยศรี
28 ประถมศึกษา 194100028 นาย น าโชค เซ้งประเสริฐ
29 ประถมศึกษา 194100029 นางสาว วรรษมน เกษตรพานิชย์
30 ประถมศึกษา 194100030 นางสาว ชลิตา สิยานันท์
31 ประถมศึกษา 194100031 นางสาว สุจรรยา รักพงไทย
32 ประถมศึกษา 194100032 นาย นฤดล โมอ่อน

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย
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33 ประถมศึกษา 194100033 นางสาว ธนิตา พันธ์แก่น
34 ประถมศึกษา 194100034 นางสาว กิตติยา ทองเช้ือ
35 ประถมศึกษา 194100035 นางสาว อาภาพร จงประสิทธ์ิ
36 ประถมศึกษา 194100036 นางสาว ธิรภา จิรวัฒนกร
37 ประถมศึกษา 194100037 นางสาว มาริษา ผงค า
38 ประถมศึกษา 194100038 นางสาว พรนภา อุทัยดา
39 ประถมศึกษา 194100039 นางสาว จินตนา ป้านแก้ว
40 ประถมศึกษา 194100040 นางสาว ศิริพร มหาพงษ์
41 ประถมศึกษา 194100041 นางสาว ดวงกมล นิลเพ็ชร
42 ประถมศึกษา 194100042 นางสาว รัชฎาพร นาคละมัย
43 ประถมศึกษา 194100043 นาย ธนาพันธ์ ราษีส่อง
44 ประถมศึกษา 194100044 นางสาว จันทรมาศ เครือเช้า
45 ประถมศึกษา 194100045 นางสาว ธมลวรรณ พุกคุ่ย
46 ประถมศึกษา 194100046 นางสาว มานิตา ลาโพธ์ิ
47 ประถมศึกษา 194100047 นางสาว จันทกานต์ นทีรัตนก าจาย
48 ประถมศึกษา 194100048 นางสาว ธารีย์ณัฐ ชาวนาห้วยตะโก
49 ประถมศึกษา 194100049 นางสาว จิราวรรณ คบขุนทด
50 ประถมศึกษา 194100050 นาง สุชีรา ระหว่างบ้าน
51 ประถมศึกษา 194100051 นางสาว กมลเกล้า เนียมสีนวล
52 ประถมศึกษา 194100052 นางสาว จิราพัชร หอมหวล
53 ประถมศึกษา 194100053 นางสาว อันดามัน ศรียารันต์
54 ประถมศึกษา 194100054 นางสาว กชพร ศรีวงษ์พุก
55 ประถมศึกษา 194100055 นางสาว จิดาภา รอดจินดา
56 ประถมศึกษา 194100056 นางสาว สุทธิดา สุจจิตรจูล
57 ประถมศึกษา 194100057 นางสาว สุพิชฉัตร แคล่วคล่อง
58 ประถมศึกษา 194100058 นางสาว พกาวรรณ หงษ์น้อย
59 ประถมศึกษา 194100059 นางสาว สุปรียา ม่ันใจ
60 ประถมศึกษา 194100061 นางสาว วรรณวิษา เรืองศรี
61 ประถมศึกษา 194100062 นาง จันทร์ณภัสสร คล้ายมงคล
62 ประถมศึกษา 194100063 นางสาว นิตยา ทองโสภา
63 ประถมศึกษา 194100064 นางสาว ลลิตา อมรกิตติโรจน์
64 ประถมศึกษา 194100065 นาง ศิรินาถ ปัญจพรผล
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65 ประถมศึกษา 194100066 นางสาว ปัทยา ศรัทธาธรรม
66 ประถมศึกษา 194100067 นางสาว รมณ ล้ิมประสาท
67 ประถมศึกษา 194100068 นางสาว ธิติมา พรหมพิชัย
68 ประถมศึกษา 194100070 นางสาว กนกวรรณ พิมหนู
69 ประถมศึกษา 194100071 นางสาว เมธาวี ผลอนันต์
70 ประถมศึกษา 194100072 นางสาว พัทธิยา ป่งกวาน
71 ประถมศึกษา 194100073 นางสาว เกษสุดา ดินแผ่น
72 ประถมศึกษา 194100074 นางสาว ศิริพร ลายคล้ายดอก
73 ประถมศึกษา 194100075 นางสาว นิภาพร เผือดพุธ
74 ประถมศึกษา 194100076 นางสาว รุ่งรัตน์ แสนสุด
75 ประถมศึกษา 194100077 นางสาว รสริน สุจินดาวัฒน์
76 ประถมศึกษา 194100078 นางสาว ชัชชญา เพชรเวศน์
77 ประถมศึกษา 194100079 นางสาว วาสนา อ าภาพร
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