
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ภาษาไทย 190200001 นางสาว เสาวนีย์ ทวีชัย
2 ภาษาไทย 190200002 นางสาว สุลดา ปานเจริญ
3 ภาษาไทย 190200003 นางสาว กนกวรรณ ทัพสุทธิ
4 ภาษาไทย 190200004 นางสาว สุนทรีย์ ผ่องแผ้ว
5 ภาษาไทย 190200005 นาย บุญญ์กสิณ รัชโด
6 ภาษาไทย 190200006 นางสาว กัลยกร ตรวจนอก
7 ภาษาไทย 190200007 นาง รุ่งทิพย์ มาลัย
8 ภาษาไทย 190200008 นางสาว เจนจิรา กวงขุนทด
9 ภาษาไทย 190200009 นางสาว อุบลพรรณ โพธ์ิชุ่มช่ืน
10 ภาษาไทย 190200010 นางสาว สุธิตา แก้วหลวง
11 ภาษาไทย 190200011 นางสาว อุไร ก่ิงแก้ว
12 ภาษาไทย 190200012 นางสาว ศรินญา สุขนาดี
13 ภาษาไทย 190200013 นางสาว พัชริดา ทองอยู่
14 ภาษาไทย 190200014 นางสาว ม่านตะวัน มาเก่าน้อย
15 ภาษาไทย 190200015 นางสาว นันท์ทิญา รังหอม
16 ภาษาไทย 190200016 นางสาว สุภาภรณ์ ทรงคาศรี
17 ภาษาไทย 190200017 นาย สิทธิวิชญ์ ภูมิวัฒนวรคุณ
18 ภาษาไทย 190200018 นางสาว สุนิสา สว่างศรี
19 ภาษาไทย 190200019 นางสาว กชพร ชมช่ืน
20 ภาษาไทย 190200020 นางสาว อัญชลี เวียงชัย
21 ภาษาไทย 190200021 นางสาว อรอุมา สายชนะ
22 ภาษาไทย 190200022 นางสาว รวีกานต์ บุญเกิด
23 ภาษาไทย 190200023 นาย ศิวกร เทียนอ่ิม
24 ภาษาไทย 190200024 นางสาว อชิรญา สังข์แก้ว
25 ภาษาไทย 190200025 นางสาว ดารารัตน์ สร้อยส าราญ
26 ภาษาไทย 190200026 นาย ณัฐวุฒิ เลิศการ
27 ภาษาไทย 190200027 นางสาว พรรณวลัย วงศ์แสวงกิจ
28 ภาษาไทย 190200028 นางสาว ลักขณา ไวยเนตร
29 ภาษาไทย 190200029 นางสาว อาทิชา รอดพลอย
30 ภาษาไทย 190200030 นาย ยุทธพล หินแสงใส
31 ภาษาไทย 190200031 นางสาว อักษรา ทาระวัตร์
32 ภาษาไทย 190200032 นางสาว ชนกนันท์ บัวทรัพย์

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 ภาษาไทย 190200033 นางสาว จิรพร มากระจัน
34 ภาษาไทย 190200034 นาย ศิริวัฒ โกทองเจริญ
35 ภาษาไทย 190200035 นางสาว ศีลวกุล สมสุวรรณ
36 ภาษาไทย 190200036 นางสาว ปรียดา หมายงาม
37 ภาษาไทย 190200037 นางสาว สุพัฒตรา เหล่าจ่ัน
38 ภาษาไทย 190200038 นางสาว พัชรพร เสียงหวาน
39 ภาษาไทย 190200039 นาย อดิศักด์ิ นะวาระหะคุณ
40 ภาษาไทย 190200040 นางสาว พราวไพรินทร์ ผินมณี
41 ภาษาไทย 190200041 นางสาว ยลลดา ประดิษฐ์โยธา
42 ภาษาไทย 190200042 นาย ศุภชัย อ่ิมทอง
43 ภาษาไทย 190200043 นาย จักรกฤษณ์ พิมพ์บูลย์
44 ภาษาไทย 190200044 นางสาว วรัญธร โฆษิตวรวุฒิ
45 ภาษาไทย 190200045 นางสาว กรรธินันท์ ยางสูง
46 ภาษาไทย 190200046 นางสาว ลลิตา รุ่งเรือง
47 ภาษาไทย 190200047 นางสาว เกวลี เปียโสม
48 ภาษาไทย 190200048 นางสาว พนิดา ห้วยหงษ์ทอง
49 ภาษาไทย 190200049 นางสาว วิภาดา รอบรู้
50 ภาษาไทย 190200050 นางสาว กชกร เสือไพรงาม
51 ภาษาไทย 190200051 นางสาว อังคณา พุทธา
52 ภาษาไทย 190200052 นางสาว วิภาวรรณ กล่ าช้าง
53 ภาษาไทย 190200053 นางสาว จิดาภา วิลัยวัน
54 ภาษาไทย 190200054 นางสาว นฤมล ฤทธิดี
55 ภาษาไทย 190200055 นางสาว กัณฐิกา สุวรรณโส
56 ภาษาไทย 190200056 นางสาว ดลภัค ปานเจริญ
57 ภาษาไทย 190200057 นาง รุ่งฤทัย สิงห์จรรยา
58 ภาษาไทย 190200058 นางสาว ชลธชา ผลดี
59 ภาษาไทย 190200059 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีคุณหล่ิว
60 ภาษาไทย 190200060 นางสาว ลัดดาวัลย์ บรรลือทรัพย์
61 ภาษาไทย 190200061 นางสาว พรรณิการ์ แก้วสะอาด
62 ภาษาไทย 190200062 นางสาว เกษร โลกาวี
63 ภาษาไทย 190200063 นางสาว พรนภิส ตุ้งประโคน
64 ภาษาไทย 190200064 นางสาว กัญญา มีสาวงศ์

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 ภาษาไทย 190200065 นาย ฉัตรชัย เหลืองทองอร่าม
66 ภาษาไทย 190200066 นางสาว จิราวรรณ พุทธคุณ
67 ภาษาไทย 190200067 นางสาว แพรวพรรณ ชุนใช้
68 ภาษาไทย 190200068 นางสาว พนิดา รุ่งเรือง
69 ภาษาไทย 190200069 นางสาว สุพรรณี สีทา
70 ภาษาไทย 190200070 นางสาว สุภาพร สีทา
71 ภาษาไทย 190200071 นาย ณัฐการ วงษ์ทองดี
72 ภาษาไทย 190200072 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บงกชวิจิตรรุ่ง
73 ภาษาไทย 190200073 นางสาว ชลนิภา กาฬภักดี
74 ภาษาไทย 190200074 นางสาว ต้นส้ม จ่ันโพธ์ิเต้ีย
75 ภาษาไทย 190200075 นางสาว มัณฑนา อุปไชย์
76 ภาษาไทย 190200076 นางสาว วิภาดา ค าสัญญา
77 ภาษาไทย 190200077 นางสาว วรญา แจ่มจรูญ
78 ภาษาไทย 190200078 นางสาว กนกวรรณ ทับทิมทอง
79 ภาษาไทย 190200079 นางสาว ณัฏฐ์พัชญ์ สุดอารมย์
80 ภาษาไทย 190200080 นางสาว ชลธิชา เผดิมดี
81 ภาษาไทย 190200081 นางสาว กชมน โพพระยา
82 ภาษาไทย 190200082 นางสาว ชบาพร ชินเฮือง
83 ภาษาไทย 190200083 นางสาว ยุพา ส าเนานวน
84 ภาษาไทย 190200084 นางสาว รัตนากร เมืองนก
85 ภาษาไทย 190200085 นางสาว นิติยา โคตรค า
86 ภาษาไทย 190200086 นางสาว รัตติยากร สนธิเณร
87 ภาษาไทย 190200087 นางสาว ปิยวดี วรพันธ์ุ
88 ภาษาไทย 190200088 นางสาว จรียา สุดสาคร
89 ภาษาไทย 190200089 นางสาว พิไลวรรณ สุขกากิจ
90 ภาษาไทย 190200090 นาย ศุภณัฐ ด่านหงส์สุวรรณ
91 ภาษาไทย 190200091 นางสาว ประทุมพร อัมภาวะ
92 ภาษาไทย 190200092 นางสาว เบญจพร ศรีโหมดสุข
93 ภาษาไทย 190200093 นางสาว วรรณิศา โอมประพันธ์
94 ภาษาไทย 190200094 นางสาว สุชาดา ศรีพิทักษ์
95 ภาษาไทย 190200095 นางสาว พรนภา ลาวัลย์วิสุทธ์ิ
96 ภาษาไทย 190200096 นางสาว จุฑาทิพย์ คล้ายเปรม

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 ภาษาไทย 190200097 นางสาว รัชนีกร พรหมมิ
98 ภาษาไทย 190200098 นางสาว วนิดา เพ่ิมพล
99 ภาษาไทย 190200099 นาย วชิรพันธุ์ ธัญญเจริญ
100 ภาษาไทย 190200100 นาง สุดาภรณ์ เดชปัก
101 ภาษาไทย 190200101 นางสาว อรทัย ขุนเศรษฐี
102 ภาษาไทย 190200102 นาย ประวัติ นวนเเสง
103 ภาษาไทย 190200103 นางสาว สุพัตรา ส าราญมาก
104 ภาษาไทย 190200104 นางสาว สุวพัชร สอสะอาด
105 ภาษาไทย 190200105 นาย กฤษดา หงษ์เวียงจันทร์
106 ภาษาไทย 190200106 นางสาว รุ้งลาวัลย์ บัวอุไร
107 ภาษาไทย 190200107 นางสาว สุชาดา สิริธนวงศ์
108 ภาษาไทย 190200108 นางสาว กมลชรัตน์ บุตรขจร
109 ภาษาไทย 190200109 นางสาว วรรณภา ควรสุข
110 ภาษาไทย 190200110 นาย อภิสิทธ์ิ เหล่าพญา
111 ภาษาไทย 190200111 นางสาว อารีรัตน์ สาระผล
112 ภาษาไทย 190200112 นางสาว อุไรวรรณ มูลสาร
113 ภาษาไทย 190200113 นางสาว ภัทรา โพธ์ิงาม
114 ภาษาไทย 190200114 นางสาว พิมพ์นารา ตอนไตย
115 ภาษาไทย 190200115 นางสาว รัตนา ส่งเสริม
116 ภาษาไทย 190200116 นางสาว วารุลี อุปถัมย์
117 ภาษาไทย 190200117 นางสาว วิจระยา สิงหรา ณ อยุธยา
118 ภาษาไทย 190200118 นาย ยศพร เครือจินลิ
119 ภาษาไทย 190200119 นางสาว อุไรวรรณ จินดาพรม
120 ภาษาไทย 190200120 นางสาว ณัฐวรรณ สุขส าราญ
121 ภาษาไทย 190200121 นางสาว วรางคณ์สุดา วิปุลาวนิชย์
122 ภาษาไทย 190200122 นางสาว ชัญญพัชร์ พาลี
123 ภาษาไทย 190200123 นางสาว ณัฐสุดา เหมือนรุ้ง
124 ภาษาไทย 190200124 นาย ภาคภูมิ ศรีถาวร
125 ภาษาไทย 190200125 นางสาว พรหมพร คงจันทร์
126 ภาษาไทย 190200126 นางสาว วรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
127 ภาษาไทย 190200127 นางสาว นิตยา โมหา
128 ภาษาไทย 190200128 นาย วรเชษฐ์ บุญปัญญา

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 ภาษาไทย 190200129 นางสาว ลัทธพรรณ ตาสุขะ
130 ภาษาไทย 190200130 นาย พีรกร ซุ่นเส้ง
131 ภาษาไทย 190200131 นางสาว ทิพวรรณ อินวันนา
132 ภาษาไทย 190200132 นางสาว พรรณทิวา ชามา
133 ภาษาไทย 190200133 นางสาว พัชรา รุ่งสว่าง
134 ภาษาไทย 190200134 นางสาว รุ่งนภา เย็นใจ
135 ภาษาไทย 190200135 นางสาว กชกร ศรีนุติโรจน์
136 ภาษาไทย 190200136 นางสาว ณัฐธยาน์ เกษะ
137 ภาษาไทย 190200137 นางสาว วันวิสา ตุ้มนิลกาล
138 ภาษาไทย 190200138 นางสาว ฐิติมา ขุนวิเศษ
139 ภาษาไทย 190200139 นางสาว ชุติมา จันทรสุวรรณ
140 ภาษาไทย 190200140 นางสาว นวกชมณ กิจเจริญเรือง
141 ภาษาไทย 190200141 นางสาว วรินทิพย์ พระภูมี
142 ภาษาไทย 190200142 นาย ชาญณรงค์ อ่อนตา
143 ภาษาไทย 190200143 นางสาว กชกร คนขยัน
144 ภาษาไทย 190200144 นางสาว อริสา ชนะศักด์ิ
145 ภาษาไทย 190200145 นางสาว สุวรรณรัตน์ ยานสุวรรณ์
146 ภาษาไทย 190200146 นางสาว สุรนุช ชาวสวนเจริญ
147 ภาษาไทย 190200147 นางสาว ฐิติมน จตุรเศรษฐกุล
148 ภาษาไทย 190200148 นางสาว วิลาสินี เอ่ียมอาจ
149 ภาษาไทย 190200149 นางสาว หทัยชนก สอนสืบ
150 ภาษาไทย 190200150 นาง กมลทิพย์ จันทร์หนองหว้า
151 ภาษาไทย 190200151 นางสาว ศศิพิมพ์ สังข์เปีย
152 ภาษาไทย 190200152 นางสาว วิจิตรา มาตรวิเศษ
153 ภาษาไทย 190200153 นางสาว กุลิสรา รังดารา
154 ภาษาไทย 190200154 นางสาว เบญจวรรณ ปิติปฏิมารัตน์
155 ภาษาไทย 190200155 นางสาว ธัญชนก ภู่กัน
156 ภาษาไทย 190200156 นางสาว สุธิดา ป่ินค า
157 ภาษาไทย 190200157 นางสาว ประภาดา นามกัง
158 ภาษาไทย 190200158 นาย ฐิติพงษ์ แสงสุวรรณ
159 ภาษาไทย 190200159 นางสาว ฉลวยเกษ เนตรสว่าง
160 ภาษาไทย 190200160 นางสาว ศศิวิมล คณานับ

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 ภาษาไทย 190200161 นางสาว ชุติมา วรรณวงษ์
162 ภาษาไทย 190200162 นางสาว ภัชญาพร ไทยงาม
163 ภาษาไทย 190200163 นางสาว พัชรา เปล่ียนกล่ิน
164 ภาษาไทย 190200164 นางสาว ศุิรินันท์ สมัคการ
165 ภาษาไทย 190200165 นางสาว ชุติมัย นิมา
166 ภาษาไทย 190200166 นาย กฤษชัย แสงแก้ว
167 ภาษาไทย 190200167 นาย ธนพล สระทองพรม

หนา้ที ่6 จาก 6


