
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ภาษาอังกฤษ 190300001 นางสาว วาสนา ไชยชนะ
2 ภาษาอังกฤษ 190300002 นาย จาฏุพัฒน์ จ่ันน ้าเเดง
3 ภาษาอังกฤษ 190300003 นางสาว ฐิติรัตน์ ณ บางช้าง
4 ภาษาอังกฤษ 190300004 นางสาว ภาวิไล สินสวัสด์ิ
5 ภาษาอังกฤษ 190300005 นางสาว กาญลดา รัชสายแก้ว
6 ภาษาอังกฤษ 190300006 นางสาว กชนิภา อภิโชคสิริ
7 ภาษาอังกฤษ 190300007 นางสาว สุพิชาณัฐ พุทธคุณ
8 ภาษาอังกฤษ 190300008 นางสาว กัญญ์ชิสา กานต์ทวีพงศ์
9 ภาษาอังกฤษ 190300009 นางสาว ติยาภรณ์ ประสิทธ์ิผล
10 ภาษาอังกฤษ 190300010 นางสาว เบญนภา สามิภักด์ิ
11 ภาษาอังกฤษ 190300011 นางสาว สุภสิตา อาทร
12 ภาษาอังกฤษ 190300012 นางสาว ณัฏฐา แก้วน ้าเย็น
13 ภาษาอังกฤษ 190300013 นางสาว นฤภร หล้าแสงกุล
14 ภาษาอังกฤษ 190300014 นางสาว อรัญญา ฉิมประสิทธ์ิ
15 ภาษาอังกฤษ 190300015 นางสาว วัลลดา วัฒนธรรม
16 ภาษาอังกฤษ 190300016 นางสาว นฤภร สกุลรัตน์
17 ภาษาอังกฤษ 190300017 นางสาว ปริยะฉัตร ปรีดางกูร
18 ภาษาอังกฤษ 190300018 นางสาว ขวัญตา ไพรหาญ
19 ภาษาอังกฤษ 190300019 นางสาว สุนิษา บุญธรรม
20 ภาษาอังกฤษ 190300020 นางสาว อรทัย ไชยปัญหา
21 ภาษาอังกฤษ 190300021 นาย สถาพร อามาตมนตรี
22 ภาษาอังกฤษ 190300022 นางสาว สตางค์ อามาตมนตรี
23 ภาษาอังกฤษ 190300023 นางสาว รัชดาภรณ์ เพชรออย
24 ภาษาอังกฤษ 190300024 นางสาว ปราณปริยา ชัยสวัสด์ิ
25 ภาษาอังกฤษ 190300025 นาย กิตตินันท์ อินกับจันทร์
26 ภาษาอังกฤษ 190300026 นางสาว วรรณวิภา สง่าแสง
27 ภาษาอังกฤษ 190300027 นางสาว ชินารมย์ หวายบุตร
28 ภาษาอังกฤษ 190300028 นางสาว จุฑาทิพย์ โอ้โลม
29 ภาษาอังกฤษ 190300029 นางสาว วงศ์เกศพัฒน์ ทองนพคุณ
30 ภาษาอังกฤษ 190300030 นางสาว กาญจนา สว่างศรี
31 ภาษาอังกฤษ 190300031 นางสาว ณหทัย คงคารัตน์
32 ภาษาอังกฤษ 190300032 นางสาว วรางคณา ภีระบุณานนท์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

หนา้ที ่1 จาก 6



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

33 ภาษาอังกฤษ 190300033 นางสาว จันดี รอดโพธ์ิทอง
34 ภาษาอังกฤษ 190300034 นางสาว ปาณิศา เคหะรักษ์
35 ภาษาอังกฤษ 190300035 นางสาว กุลชณานาถ บัวโพธ์ิ
36 ภาษาอังกฤษ 190300036 นางสาว ธราภรณ์ เณรจาที
37 ภาษาอังกฤษ 190300037 นางสาว ปิยะนุช แสนหล้า
38 ภาษาอังกฤษ 190300038 นางสาว วัชราภรณ์ เชียงตา
39 ภาษาอังกฤษ 190300039 นาย วันชัย พลเย่ียม
40 ภาษาอังกฤษ 190300040 นางสาว สนทยา ศรีละขันธ์
41 ภาษาอังกฤษ 190300041 นางสาว กุลธิดา นิลเพ็ชร
42 ภาษาอังกฤษ 190300042 นาย ธนชัย จันทร์ข้า
43 ภาษาอังกฤษ 190300043 นางสาว พรสุดา ปรีเปรม
44 ภาษาอังกฤษ 190300044 นางสาว อนุสรา สระทองล้วน
45 ภาษาอังกฤษ 190300045 นางสาว ตริยาภรณ์ นาคช้านาญ
46 ภาษาอังกฤษ 190300046 นางสาว เบญจมาภร เมฆมี
47 ภาษาอังกฤษ 190300047 นางสาว ธารานันท์ หงษ์ทอง
48 ภาษาอังกฤษ 190300048 นางสาว พิชามญช์ุ วิภาสธวัช
49 ภาษาอังกฤษ 190300049 นางสาว ขนิษฐา แซ่ลิ ม
50 ภาษาอังกฤษ 190300050 นาย วัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ
51 ภาษาอังกฤษ 190300051 นางสาว กรองจิตต์ ดวงแก้ว
52 ภาษาอังกฤษ 190300052 นาย ธเนศร์ สวัสด์ิวนากุล
53 ภาษาอังกฤษ 190300053 นาย ธนโชติ อรรถวิมลพร
54 ภาษาอังกฤษ 190300054 นาย วัชระ วาทีวสุรัตน์
55 ภาษาอังกฤษ 190300055 นางสาว ศิริลักษณ์ สุริผัด
56 ภาษาอังกฤษ 190300056 นางสาว พัชรีญา ร่วมดี
57 ภาษาอังกฤษ 190300057 นางสาว จันทร์จิรา โพธิเกียว
58 ภาษาอังกฤษ 190300058 นางสาว นพมาศสิริ จรัสวิกรัยกุล
59 ภาษาอังกฤษ 190300059 นางสาว วิรัลพัชร เคนมี
60 ภาษาอังกฤษ 190300060 นางสาว พิมพ์นิภา ฤกษ์ประทานชัย
61 ภาษาอังกฤษ 190300061 นางสาว ภควรรณ ชิขุนทด
62 ภาษาอังกฤษ 190300062 นางสาว นัฐภรณ์ อุ่นจันทร์
63 ภาษาอังกฤษ 190300063 นางสาว สิรภัทร ศรัทธาผล
64 ภาษาอังกฤษ 190300064 นางสาว รัตนา ธงชัย

หนา้ที ่2 จาก 6



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

65 ภาษาอังกฤษ 190300065 นางสาว ทิพวรรณ ค้าวิสัย
66 ภาษาอังกฤษ 190300066 นางสาว ศศิชา สิงห์โต
67 ภาษาอังกฤษ 190300067 นางสาว สร้อยทิพย์ อวดผล
68 ภาษาอังกฤษ 190300068 นางสาว กชวรรณ ขันค้านันต๊ะ
69 ภาษาอังกฤษ 190300069 นางสาว น ้าทิพย์ กล่ินจันทร์
70 ภาษาอังกฤษ 190300070 นางสาว ดนิตา จันทพันธ์
71 ภาษาอังกฤษ 190300071 นางสาว จิราพัชร สุขอนันต์
72 ภาษาอังกฤษ 190300072 นางสาว นิภาพร ทัพสุริย์
73 ภาษาอังกฤษ 190300073 นางสาว ณัฐริดา บริสุทธ์ิ
74 ภาษาอังกฤษ 190300074 นางสาว กนกวรรณ อุยนันทพิทักษ์
75 ภาษาอังกฤษ 190300075 นางสาว ญาณิกา อมรประทานพร
76 ภาษาอังกฤษ 190300076 นางสาว กฤษณา เข่งคุ้ม
77 ภาษาอังกฤษ 190300077 นาย อธิสิทธ์ิ ก่ิงจันทร์
78 ภาษาอังกฤษ 190300078 นาย ณรงฤทธ์ิ ศรีประภาวงษ์
79 ภาษาอังกฤษ 190300079 นาย ศรัณยู เพ็งสวย
80 ภาษาอังกฤษ 190300080 นางสาว ปิยนุช ใจช่ืน
81 ภาษาอังกฤษ 190300081 นาย ธิิเบศร์ หีดขุนทด
82 ภาษาอังกฤษ 190300082 นางสาว หทัยรัตน์ โพธ์ิเงิน
83 ภาษาอังกฤษ 190300083 นางสาว ปาริชาต สังข์เขียว
84 ภาษาอังกฤษ 190300084 นางสาว ประภาศรี วันเทศ
85 ภาษาอังกฤษ 190300085 นางสาว อัจฉรา พรมแดง
86 ภาษาอังกฤษ 190300086 นาย ณภัทร สามไพบูลย์
87 ภาษาอังกฤษ 190300087 นางสาว ทิพาพร บางทราย
88 ภาษาอังกฤษ 190300088 นางสาว ทิฆัมพร ม่วงคง
89 ภาษาอังกฤษ 190300089 นางสาว ลัลฐ์ลลินฐ์ จุ้ยเป่ียม
90 ภาษาอังกฤษ 190300090 นางสาว เกษศิรินทร์ แกรอด
91 ภาษาอังกฤษ 190300091 นางสาว เพลินตา อุปชัย
92 ภาษาอังกฤษ 190300092 นางสาว นุศรา ไชยทิพย์
93 ภาษาอังกฤษ 190300093 นางสาว ถิรนันท์ ปานศุภวัชร
94 ภาษาอังกฤษ 190300094 นางสาว ปริญดา สายทอง
95 ภาษาอังกฤษ 190300095 นางสาว รังสิมา บุญมาลี
96 ภาษาอังกฤษ 190300096 นาย ณัฐพล สาบุญมี

หนา้ที ่3 จาก 6



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

97 ภาษาอังกฤษ 190300097 นางสาว เมชาวี ยิ มยวน
98 ภาษาอังกฤษ 190300098 นาง ณิสาภัสร์ เซ็งมณี
99 ภาษาอังกฤษ 190300099 นางสาว อารยา รัตนช้านอง
100 ภาษาอังกฤษ 190300100 นางสาว ปรีดาวรรณ์ ท่ังทอง
101 ภาษาอังกฤษ 190300101 นางสาว เบญจมาศ พยัคฆวงศ์
102 ภาษาอังกฤษ 190300102 นางสาว วิมลรัตน์ ศรีไสย
103 ภาษาอังกฤษ 190300103 นางสาว ธารารัตน์ เซ่ียงหว่อง
104 ภาษาอังกฤษ 190300104 นางสาว ชณิกา เพชรจันทร์
105 ภาษาอังกฤษ 190300105 นางสาว ชลิตา ชมเชื อ
106 ภาษาอังกฤษ 190300106 นาย มีไชย ไฝชอบ
107 ภาษาอังกฤษ 190300107 นางสาว อัญชิสา แก้วพูน
108 ภาษาอังกฤษ 190300108 นางสาว กาญจนา พงษ์ประเสริฐ
109 ภาษาอังกฤษ 190300109 นางสาว พัชราพร นักฟ้อน
110 ภาษาอังกฤษ 190300110 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยฉิม
111 ภาษาอังกฤษ 190300111 นางสาว ปิยวดี นาคเนียม
112 ภาษาอังกฤษ 190300112 นางสาว เบญจมาศ พิมพ์สมาน
113 ภาษาอังกฤษ 190300113 นาย อนุวัฒน์ นุชสระ
114 ภาษาอังกฤษ 190300114 นางสาว ธิดารัตน์ อ้นบ้ารุง
115 ภาษาอังกฤษ 190300115 นาย วัชรวิช แปลงศรี
116 ภาษาอังกฤษ 190300116 นางสาว นิภาวรรณ สินธ์ุเกษมสุข
117 ภาษาอังกฤษ 190300117 นางสาว สุพิชชา จ้อยเจริญ
118 ภาษาอังกฤษ 190300118 นางสาว อ่ินแก้ว ชมภูทีป
119 ภาษาอังกฤษ 190300119 นาง ยุพิน คุ้มพะเนียด
120 ภาษาอังกฤษ 190300120 นางสาว อริตา เลิศเกษม
121 ภาษาอังกฤษ 190300121 นางสาว มานิตา เฉลิมธ้ารงค์
122 ภาษาอังกฤษ 190300122 นางสาว สุกัญญา จันดาพืช
123 ภาษาอังกฤษ 190300123 นางสาว ปริตา วิรุณพรรณ
124 ภาษาอังกฤษ 190300124 นาย พีระวุฒิ คชสุวรรณ
125 ภาษาอังกฤษ 190300125 นางสาว จุฑามาศ เปรมรีด์ิ
126 ภาษาอังกฤษ 190300126 นางสาว สุวดี ศรีคุณโคตร
127 ภาษาอังกฤษ 190300127 นางสาว สิริพรรณ ยุทธศักด์ิสมบุญ
128 ภาษาอังกฤษ 190300128 นางสาว สายรุ้ง เขียวป้ัน

หนา้ที ่4 จาก 6



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

129 ภาษาอังกฤษ 190300129 นางสาว นิโลบล ทองมูล
130 ภาษาอังกฤษ 190300130 นางสาว กชกร หงษ์ทอง
131 ภาษาอังกฤษ 190300131 นางสาว จิตราภรณ์ เข่ือนเพชร
132 ภาษาอังกฤษ 190300132 นางสาว ณีรนุช ภิรมย์
133 ภาษาอังกฤษ 190300133 นางสาว นิโรบล บุญเมฆ
134 ภาษาอังกฤษ 190300134 นางสาว รติพรรธน์ ญาณโชติวรรธน์
135 ภาษาอังกฤษ 190300135 นางสาว วราภรณ์ สินปรุ
136 ภาษาอังกฤษ 190300136 นางสาว นิภาพร พลครบุรี
137 ภาษาอังกฤษ 190300137 นางสาว สุภาภรณ์ บัวบูชา
138 ภาษาอังกฤษ 190300138 นางสาว ธนพร โสพันลิ
139 ภาษาอังกฤษ 190300139 นางสาว สุพัฒตรา แดงเดช
140 ภาษาอังกฤษ 190300140 นางสาว ฐิตารีย์ โพธ์ิม่ัน
141 ภาษาอังกฤษ 190300141 นางสาว พิมพ์ธิดา รักษายศ
142 ภาษาอังกฤษ 190300142 นาย อาทร สร้อยสมมาตร์
143 ภาษาอังกฤษ 190300143 นางสาว อรุนช เยรัมย์
144 ภาษาอังกฤษ 190300144 นางสาว จังหวัด บัวงาม
145 ภาษาอังกฤษ 190300145 นางสาว จิรนันท์ สมน้อย
146 ภาษาอังกฤษ 190300146 นางสาว นิภาพรรณ วงศ์ละคร
147 ภาษาอังกฤษ 190300147 นางสาว นาถลัดดา เพียช้านิ
148 ภาษาอังกฤษ 190300148 นางสาว จุฑามาศ มีสอน
149 ภาษาอังกฤษ 190300149 นาง ศิรินภา วิจิวังสา
150 ภาษาอังกฤษ 190300150 นางสาว ประภัสสร สันตะวาลิ ม
151 ภาษาอังกฤษ 190300151 นางสาว ธัญพิชชา อิิิิิุบลวัฒน์
152 ภาษาอังกฤษ 190300152 นางสาว ชนิษฐา หอมเนียม
153 ภาษาอังกฤษ 190300153 นางสาว วิรุฬพร วอนเก่าน้อย
154 ภาษาอังกฤษ 190300154 นางสาว มีนา รอดทา
155 ภาษาอังกฤษ 190300155 นางสาว สุภัสสร รัตนวงศ์
156 ภาษาอังกฤษ 190300156 นางสาว นันทินี เขี ยวงา
157 ภาษาอังกฤษ 190300157 นางสาว นภารัสม์ จันทรส
158 ภาษาอังกฤษ 190300158 นางสาว อุมาภรณ์ สมบุญรอด
159 ภาษาอังกฤษ 190300159 นางสาว งามจิตร ดุงศรีแก้ว
160 ภาษาอังกฤษ 190300160 นางสาว ลักขณา เพ่ิมศิริ

หนา้ที ่5 จาก 6



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

161 ภาษาอังกฤษ 190300161 นางสาว สุนิสา ทองใบ
162 ภาษาอังกฤษ 190300162 นางสาว นงนุช สถาพร
163 ภาษาอังกฤษ 190300163 นางสาว วิภาวี สีสด
164 ภาษาอังกฤษ 190300164 นางสาว นิตยาภรณ์ สกุลโพน
165 ภาษาอังกฤษ 190300165 นางสาว ศิวรานันท์ ร่มจ้าปา
166 ภาษาอังกฤษ 190300166 นางสาว พัชรี ทะนวนรัมย์
167 ภาษาอังกฤษ 190300167 นางสาว รัตน์สุดา พุทธศัย
168 ภาษาอังกฤษ 190300168 นางสาว เสาวลักษณ์ บาลลา
169 ภาษาอังกฤษ 190300169 นางสาว ชุลีพร เลิศนา
170 ภาษาอังกฤษ 190300170 นางสาว ทิพย์ธิดา ร่ืนนุสาน
171 ภาษาอังกฤษ 190300171 นางสาว ธิดารัตน์ แผนสมบูรณ์
172 ภาษาอังกฤษ 190300172 นางสาว บุษกร ภูศรี
173 ภาษาอังกฤษ 190300173 นางสาว สุภาภรณ์ ประพันธ์
174 ภาษาอังกฤษ 190300174 นางสาว ศจี เกษร
175 ภาษาอังกฤษ 190300175 นาย สิรวิชญ์ ช่อฟ้า
176 ภาษาอังกฤษ 190300176 นางสาว รุ่งทิวา ใหมทอง
177 ภาษาอังกฤษ 190300177 นางสาว สุนันทา แพ่งผล
178 ภาษาอังกฤษ 190300178 นาย เทพนม พงษ์พัฒน์
179 ภาษาอังกฤษ 190300179 นาย ศิรภพ อาจใหญ่
180 ภาษาอังกฤษ 190300180 นางสาว จิตรลดา เดชจ้าเริญ
181 ภาษาอังกฤษ 190300181 นางสาว อรุณรัตน์ ผิวคราม
182 ภาษาอังกฤษ 190300182 นางสาว อรพรรณ นนท์ช้าง
183 ภาษาอังกฤษ 190300183 นางสาว ดลนภา ใจกล้า
184 ภาษาอังกฤษ 190300184 นาย อัครเทพ กล่ินจันทร์
185 ภาษาอังกฤษ 190300185 นาย ณัฐวุฒิ ค้ามาอินทร์

หนา้ที ่6 จาก 6


