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609 สังคมศึกษา 191500609 นางสาว หทัยชนก ลีลา
610 สังคมศึกษา 191500610 นาง ศศิณา จันทร์ช่ืน
611 สังคมศึกษา 191500611 นางสาว นิตยา ชัยชาญ
612 สังคมศึกษา 191500612 นางสาว ณัฐริกา แก้วพวง
613 สังคมศึกษา 191500613 นางสาว สุกัญญา เณรบางแก้ว
614 สังคมศึกษา 191500614 นางสาว สุจินดา ซ้ าค า
615 สังคมศึกษา 191500615 นาย พงศธร ม่ิงรัตนะ
616 สังคมศึกษา 191500616 ว่าท่ี ร.ต. วรรณิษา อาจคงหาญ
617 สังคมศึกษา 191500617 นาย ยอดรัก ม่ันคงดี
618 สังคมศึกษา 191500618 นาย ชุมพล เพ่ิมพูล
619 สังคมศึกษา 191500619 นางสาว จิราภรณ์ ทองสมุทร
620 สังคมศึกษา 191500620 นางสาว น้ าทิพย์ ค าบ้านฆ้อง
621 สังคมศึกษา 191500621 นางสาว เบญจวรรณ ขันทะชา
622 สังคมศึกษา 191500622 นาย ปฏิภาณ โปธิเรือน
623 สังคมศึกษา 191500623 นาย พิษณุ สุโพธ์ิแก้ว
624 สังคมศึกษา 191500624 นางสาว วลี มะโนราช
625 สังคมศึกษา 191500625 นางสาว สายชล จันทสิทธ์ิ
626 สังคมศึกษา 191500626 นางสาว กาญจนา ศรีเหรา
627 สังคมศึกษา 191500627 นางสาว โชติรส เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ
628 สังคมศึกษา 191500628 นางสาว ชนิภรณ์ ค านุช
629 สังคมศึกษา 191500629 นาง รัตนา ศรีสาเอ่ียม
630 สังคมศึกษา 191500630 นางสาว น้ าทิพย์ ริมแจ่ม
631 สังคมศึกษา 191500631 นาย กรวิชญ์ แก้วฝ่าย
632 สังคมศึกษา 191500632 นางสาว กิตติยา ช านาญยุทธ
633 สังคมศึกษา 191500633 นางสาว กนกกาญจน์ มาลี
634 สังคมศึกษา 191500634 นางสาว สุนิตย์สา ฉิมเนย
635 สังคมศึกษา 191500635 นางสาว พรนภา ค าล้วน
636 สังคมศึกษา 191500636 นาย ศิริโชค ฮวบดีบอน
637 สังคมศึกษา 191500637 นาย ทรงวุฒิ ประเสริฐแช่ม
638 สังคมศึกษา 191500638 นางสาว สุชาดา ช่างสลัก
639 สังคมศึกษา 191500639 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ
640 สังคมศึกษา 191500640 นางสาว นัยนา จันทร์เสวก
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641 สังคมศึกษา 191500641 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีมะเรือง
642 สังคมศึกษา 191500642 นาง กษิดิ อุดมศิลป์
643 สังคมศึกษา 191500643 นางสาว อรุณี ปรางเทศ
644 สังคมศึกษา 191500644 นาย อัฐวุฒิ ชินวงค์
645 สังคมศึกษา 191500645 นางสาว จรรยา ประยูรวงศ์
646 สังคมศึกษา 191500646 นางสาว สุภาพร ดอนพรหมมะ
647 สังคมศึกษา 191500647 นางสาว กัญญาณัฐ พระแท่น
648 สังคมศึกษา 191500648 นางสาว ฑิฆัมพร มยูขโชติ
649 สังคมศึกษา 191500649 นางสาว วริษา เนรมิตธนไพศาล
650 สังคมศึกษา 191500650 นางสาว ประวีณา ฝากาทอง
651 สังคมศึกษา 191500651 นางสาว สุธาศิณี ปทุมสูติ
652 สังคมศึกษา 191500652 นางสาว รสวดี ฮวบปาน
653 สังคมศึกษา 191500653 นางสาว พัชชา พรดี
654 สังคมศึกษา 191500654 นางสาว นิศารัตน์ จุลมัญลิก
655 สังคมศึกษา 191500655 นางสาว เขมิกา อ่ิมเจริญผล
656 สังคมศึกษา 191500656 นางสาว สาวิตรี ศรีโพธ์ิช้าง
657 สังคมศึกษา 191500657 นาย ธนา คงแดงดี
658 สังคมศึกษา 191500658 นางสาว จิราภรณ์ วิเส
659 สังคมศึกษา 191500659 นาย เกริกเกียรต์ิ ห่วงรักษ์
660 สังคมศึกษา 191500660 นางสาว นาราภัทร รัตนะหงสา
661 สังคมศึกษา 191500661 นาย นพรัตน์ โกษะ
662 สังคมศึกษา 191500662 นางสาว ลักขณา ย่งชง
663 สังคมศึกษา 191500663 นางสาว ณัฐริยา ดัดดีสอง
664 สังคมศึกษา 191500664 นางสาว เฉลิมรัตน์ ธนะสุข
665 สังคมศึกษา 191500665 นางสาว กมลพรรณ นาคบุตร
666 สังคมศึกษา 191500666 นาย อังกูร รัตนบุรี
667 สังคมศึกษา 191500667 นางสาว อัจฉราพร แก้วมีสี
668 สังคมศึกษา 191500668 นางสาว รุ่งนภา ค าหล้า
669 สังคมศึกษา 191500669 นาย ธนวุฒิ ปรีชานุกูล
670 สังคมศึกษา 191500670 นางสาว จันทรารัตน์ จงจิตร
671 สังคมศึกษา 191500671 นางสาว นุชนาถ ริอินทร์
672 สังคมศึกษา 191500672 นางสาว นิชดา ปทุมทอง
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673 สังคมศึกษา 191500673 นาย อรรถพล สมนึก
674 สังคมศึกษา 191500674 นาย นฤดม พ่ึงเดช
675 สังคมศึกษา 191500675 นาย อนุชา อินทร์บุญญา
676 สังคมศึกษา 191500676 นาย เสริมศักด์ิ สันติไพร
677 สังคมศึกษา 191500677 นางสาว นัฐพร โพธิยก
678 สังคมศึกษา 191500678 นางสาว สุพัตรา หีบแก้ว
679 สังคมศึกษา 191500679 นางสาว วรรณพา สุขใย
680 สังคมศึกษา 191500680 นาย สุทธิฤทธ์ิ โมเครือ
681 สังคมศึกษา 191500681 นาย สรายุทธ ตารมย์
682 สังคมศึกษา 191500682 นางสาว เอมวิกา ภิรมย์นา
683 สังคมศึกษา 191500683 นางสาว พรวิไล มุ่งครอบกลาง
684 สังคมศึกษา 191500684 นาย รัฐเขตต์ ประเสริฐ
685 สังคมศึกษา 191500685 นางสาว กฤติยา สุทธิประภา
686 สังคมศึกษา 191500686 นาย หิรัญ ระยับศรี
687 สังคมศึกษา 191500687 นางสาว ธิมาพร จันทร์อินทร์
688 สังคมศึกษา 191500688 นางสาว รุ่งนภา จงประดับชัย
689 สังคมศึกษา 191500689 นางสาว ณัฐปภัสร์ คชินทร
690 สังคมศึกษา 191500690 นางสาว กัณทิมา ทองศรี
691 สังคมศึกษา 191500691 นางสาว กรรณิการ์ บุญจูง
692 สังคมศึกษา 191500692 นางสาว เต็มตรอง พลค ามาก
693 สังคมศึกษา 191500693 นางสาว พัชรินทร์ ขันทอง
694 สังคมศึกษา 191500694 นางสาว สุกัญญา แก้วอยู่
695 สังคมศึกษา 191500695 นางสาว ชลิตตา เกิดผล
696 สังคมศึกษา 191500696 นางสาว กัญญพัชร์ ดันนอก
697 สังคมศึกษา 191500697 นาย ศตพล รอดโพธ์ิทอง
698 สังคมศึกษา 191500698 นางสาว เมธาพร วรวงษ์
699 สังคมศึกษา 191500699 นางสาว พรนิภา ปลีพุ่ม
700 สังคมศึกษา 191500700 นางสาว วนิดา งามย่ิง
701 สังคมศึกษา 191500701 นาง รวิพร อาจพงษ์ไพร
702 สังคมศึกษา 191500702 นางสาว พัชริตากานต์ วิริยะ
703 สังคมศึกษา 191500703 นางสาว จิราพร เก่าแท้
704 สังคมศึกษา 191500704 นางสาว วนิดา เสาหงษ์
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705 สังคมศึกษา 191500705 นางสาว นวลทอง รามัญอุดม
706 สังคมศึกษา 191500706 นางสาว อุสุมา โทวาท
707 สังคมศึกษา 191500707 นางสาว ปนิดา หอมช่ืน
708 สังคมศึกษา 191500708 นางสาว ปาริญา มากปล่ัง
709 สังคมศึกษา 191500709 นางสาว นวพร สิทธิเดชด าเกิง
710 สังคมศึกษา 191500710 นาย นพดล ชุลี
711 สังคมศึกษา 191500711 นาย ธวัชชัย นนท์ธีระจรรยา
712 สังคมศึกษา 191500712 นางสาว นัทติยา ชิวปรีชา
713 สังคมศึกษา 191500713 นาย เอกลักษณ์ ดมลักษณ์
714 สังคมศึกษา 191500714 นาย สิทธินันท์ พันลา
715 สังคมศึกษา 191500715 นางสาว ภัณฑิรา หวายค า
716 สังคมศึกษา 191500716 ว่าท่ีร้อยตรี นิธิวัฒน์ ประจักษ์จิตร์
717 สังคมศึกษา 191500717 นาง ยุพะดี พลศรีเมือง
718 สังคมศึกษา 191500718 นาง อุษา อุ่นศิริ
719 สังคมศึกษา 191500719 นางสาว ปัญญาภัทร์ มุ่งไธสง
720 สังคมศึกษา 191500720 นางสาว นวิยา พ่ึงเกศสุนทร
721 สังคมศึกษา 191500721 นางสาว ยุพารัตน์ วัฒนาโชติกุล
722 สังคมศึกษา 191500722 นาย เฉลิมชัย ศรีโมรา
723 สังคมศึกษา 191500723 นางสาว ปรายฟ้า สุดโลก
724 สังคมศึกษา 191500724 นางสาว ภศณัส ตันธนะชัย
725 สังคมศึกษา 191500725 นาย กิตติวัฒน์ มานะย่ิง
726 สังคมศึกษา 191500726 นางสาว สุดารัตน์ ทองวิเศษ
727 สังคมศึกษา 191500727 นาย ทรงพล วัดจินดา
728 สังคมศึกษา 191500728 นางสาว ธิชากานต์ รีตน
729 สังคมศึกษา 191500729 นาย สุรกิจ ประเสริฐศรี
730 สังคมศึกษา 191500730 นางสาว เบญจวรรณ เหลาผา
731 สังคมศึกษา 191500731 นางสาว พัชรพร นาคศรี
732 สังคมศึกษา 191500732 นางสาว มาลิษา สุริวงษ์
733 สังคมศึกษา 191500733 นางสาว จิราภรณ์ ภูมิผักแว่น
734 สังคมศึกษา 191500734 นางสาว กมลวัทน์ แก้วศรีนวม
735 สังคมศึกษา 191500735 นางสาว ศรสวรรค์ พงษ์พัว
736 สังคมศึกษา 191500736 นางสาว ธัญญลักษณ์ เพ็ญตระกูล
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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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

737 สังคมศึกษา 191500737 นางสาว กมลวรรณ ต้ังใจ
738 สังคมศึกษา 191500738 นางสาว จิรวัฒน์ สุขไสย
739 สังคมศึกษา 191500739 นางสาว ญาณินท์ แกรอด
740 สังคมศึกษา 191500740 นาย วัชระ กุดวงค์แก้ว
741 สังคมศึกษา 191500741 นาย สมภพ เอ่ียมใหญ่
742 สังคมศึกษา 191500742 นางสาว ชลธิชา จุลเหลา
743 สังคมศึกษา 191500743 นางสาว ชนาพร พูลทอง
744 สังคมศึกษา 191500744 นาย กิติยา พ่วงจินดา
745 สังคมศึกษา 191500745 นางสาว หทัยทิพย์ บุญทานุช
746 สังคมศึกษา 191500746 นางสาว ปวีณา จูสุวรรณ
747 สังคมศึกษา 191500747 นาย ดนัย นิติคุณ
748 สังคมศึกษา 191500748 นาย ณัฐวุฒิ ศรีโปฎก
749 สังคมศึกษา 191500749 นางสาว สุจิตราภรณ์ มาเฟือง
750 สังคมศึกษา 191500750 นาย วัชรกาญจน์ วันเพ็ญ
751 สังคมศึกษา 191500751 นาง ธนญา ไพเราะ
752 สังคมศึกษา 191500752 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนสิงห์
753 สังคมศึกษา 191500753 นาย วิษณุพงษ์ วงสกุลธวัชชัย
754 สังคมศึกษา 191500754 นาย ณัฐวุฒิ บุญนาค
755 สังคมศึกษา 191500755 นางสาว สุกันยา ช่วยรักษา
756 สังคมศึกษา 191500756 นางสาว ปวีณา รสจันทร์
757 สังคมศึกษา 191500757 นางสาว อิฏฐวรรณ เทพสถิตย์
758 สังคมศึกษา 191500758 นางสาว น้ าทิพย์ มาตรวงษ์
759 สังคมศึกษา 191500759 นางสาว วันวิสาข์ ไพรนรินทร์
760 สังคมศึกษา 191500760 นางสาว นัฐพร เสาสิน
761 สังคมศึกษา 191500761 นาย รัชชานนท์ อินทรพฤกษ์
762 สังคมศึกษา 191500762 นาย ปิยะพงศ์ สุขอินทร์
763 สังคมศึกษา 191500763 นางสาว อรทัย อุไทยเรือง
764 สังคมศึกษา 191500764 นางสาว แสงอารีย์ อินถา
765 สังคมศึกษา 191500765 นาย สุรพล กาญจนเวโรจน์
766 สังคมศึกษา 191500766 นางสาว สุวิภา ระเวีย
767 สังคมศึกษา 191500767 นางสาว อารียาภรณ์ คูณเหล็ก
768 สังคมศึกษา 191500768 นาย สุรศักด์ิ จันทิมา

หนา้ที ่24 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

769 สังคมศึกษา 191500769 นางสาว เขมินสินี มีเลข
770 สังคมศึกษา 191500770 นางสาว ปภาวรินท์ สระอุทัย
771 สังคมศึกษา 191500771 นางสาว จันทร์ธิมา ดงวัง
772 สังคมศึกษา 191500772 นางสาว มีนาวดี นีละเสน
773 สังคมศึกษา 191500773 นางสาว สุภิญญา สุวรรณนัจศิริ
774 สังคมศึกษา 191500774 นางสาว วรรณศิริ สาททอง
775 สังคมศึกษา 191500775 นางสาว สุธิดา สุขวิเศษ
776 สังคมศึกษา 191500776 นางสาว ณัฐชนันท์พร ตะไนศรี
777 สังคมศึกษา 191500777 นาย วัลลภ ย้ิมดี
778 สังคมศึกษา 191500778 นางสาว กันธิชา บุญแต่ง
779 สังคมศึกษา 191500779 นาง ปรียาพร ภูปิติโรภาส
780 สังคมศึกษา 191500780 นางสาว ศิริทิพย์ กุศลใบบุญ
781 สังคมศึกษา 191500781 นางสาว สรัญญา พูนขวัญ
782 สังคมศึกษา 191500782 นาย ณัฐวุฒิ ช่างสอน
783 สังคมศึกษา 191500783 ว่าท่ีร้อยตรี ทัศนา หนูทวี
784 สังคมศึกษา 191500784 นาย สหชัย นุชแก้ว
785 สังคมศึกษา 191500785 นางสาว สมรส สวรรค์งาม
786 สังคมศึกษา 191500786 นางสาว วิภาภรณ์ บุญพิทักษ์
787 สังคมศึกษา 191500787 นาย ช านาญวิทย์ ต๊ะชา
788 สังคมศึกษา 191500788 นางสาว จิราภรณ์ ก ายาน
789 สังคมศึกษา 191500789 นางสาว นิศารัตน์ ศรีเหรา
790 สังคมศึกษา 191500790 นางสาว ดวงหทัย ทองอยู่
791 สังคมศึกษา 191500791 นางสาว ศศิธร ปัชชามูล
792 สังคมศึกษา 191500792 นาย ปฎิพัตร์ ห่วงศร
793 สังคมศึกษา 191500793 นาย ธนวัฒน์ ทรงศิริ
794 สังคมศึกษา 191500794 นาย อมร ขรขวา
795 สังคมศึกษา 191500795 นางสาว วรรณนิสา มูลพันธ์
796 สังคมศึกษา 191500796 นางสาว นันติยากรณ์ บุรินรัมย์
797 สังคมศึกษา 191500797 นางสาว หทัยกาญจน์ เพ่ือห่างหาย
798 สังคมศึกษา 191500798 นาย พิพัฒน์ ทรัพย์มาก
799 สังคมศึกษา 191500799 นางสาว สุวิมล วุ่นดอนไพร
800 สังคมศึกษา 191500800 นางสาว นิตยา ศรีวิชัย

หนา้ที ่25 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

801 สังคมศึกษา 191500801 นางสาว รัชณีกร แสนพันนา
802 สังคมศึกษา 191500802 นาย ธงชัย นันตา
803 สังคมศึกษา 191500803 นางสาว อรวรรณ คล้ิงบัวทอง
804 สังคมศึกษา 191500804 นาย สุทธิพงษ์ นาคะไชย์
805 สังคมศึกษา 191500805 นาย ธนา พงศ์กิตต์ิวิมล
806 สังคมศึกษา 191500806 นางสาว พัฒน์พิชชา แร่เพชร
807 สังคมศึกษา 191500807 นางสาว ธัญญานันท์ แดงเพชร
808 สังคมศึกษา 191500808 นาย สิทธิพงศ์ สะสาง
809 สังคมศึกษา 191500809 นางสาว กรรณิกา โปธิเป็ง
810 สังคมศึกษา 191500810 นางสาว จันทณี ศิริมงคล
811 สังคมศึกษา 191500811 นางสาว ฐิติพร โพธ์ิอ่อง
812 สังคมศึกษา 191500812 นางสาว สิริมงคล ทองอ่อน
813 สังคมศึกษา 191500813 นางสาว อาภาภรณ์ ศรีพรมมินทร์
814 สังคมศึกษา 191500814 นางสาว เมธินี ศรีสุข
815 สังคมศึกษา 191500815 นางสาว รุ่งทิพย์ สระทองหน
816 สังคมศึกษา 191500816 นาง จันทร์เพ็ญ ทุ่งพรหมศรี
817 สังคมศึกษา 191500817 นาย วรวิทย์ ฤทธ์ิเดช
818 สังคมศึกษา 191500818 นางสาว ยุรฉัตร ยางนอก
819 สังคมศึกษา 191500819 นาย วีรชัย ใบสนธ์ิ
820 สังคมศึกษา 191500820 นาย สรวิศ จงกลณี
821 สังคมศึกษา 191500821 นางสาว สายฝน ถุงน้ าค า
822 สังคมศึกษา 191500822 นางสาว ปัญญ์ชลี บุญย่ิง
823 สังคมศึกษา 191500823 นางสาว สุนิษา ช้างป่าดี
824 สังคมศึกษา 191500824 นางสาว ภัสรา พัสรางกูล
825 สังคมศึกษา 191500825 นาย วิศวชิต โฆษพงศา
826 สังคมศึกษา 191500826 นางสาว วรัณญา พลายมี
827 สังคมศึกษา 191500827 นางสาว กมลชนก ลัดดากุลย์
828 สังคมศึกษา 191500828 นางสาว วราภรณ์ อุดมศักด์ิ
829 สังคมศึกษา 191500829 นาง เพ็ญนภา รอดทอง
830 สังคมศึกษา 191500830 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณดี
831 สังคมศึกษา 191500831 นางสาว รุ่งทิวา อุดทา
832 สังคมศึกษา 191500832 นางสาว กฏชกร มะลิวัลย์

หนา้ที ่26 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

833 สังคมศึกษา 191500833 นางสาว วิธิตา เกตุมา
834 สังคมศึกษา 191500834 นาย สุรเชษฐ์ อินทะชัย
835 สังคมศึกษา 191500835 นางสาว อภิญญา บุญขยัน
836 สังคมศึกษา 191500836 นางสาว กรรณิการ์ ค าเล็ก
837 สังคมศึกษา 191500837 นางสาว รัตนาภรณ์ พรมศร
838 สังคมศึกษา 191500838 นางสาว วรรณิศา ทองทัพ
839 สังคมศึกษา 191500839 นางสาว กนกภรณ์ ลาดกระโทก
840 สังคมศึกษา 191500840 นางสาว กัญญาณัฐ รักภูมิ
841 สังคมศึกษา 191500841 นางสาว ณิชาภัทร ยะชะระ
842 สังคมศึกษา 191500842 นางสาว กุลธิดา นามมุงคุณ
843 สังคมศึกษา 191500843 นาง อุรีรัชต์ รูปงาม
844 สังคมศึกษา 191500844 นางสาว วรพนิต ฉายเพชร
845 สังคมศึกษา 191500845 นาย พันธกร อุทธิตสาร
846 สังคมศึกษา 191500846 นาง ณัฐกมล โตไร่
847 สังคมศึกษา 191500847 นาง กัลยาณี ไพบูลย์ศิริ
848 สังคมศึกษา 191500848 ว่าท่ีร้อยตรี เวคินทร์ จูฑานุวงศ์
849 สังคมศึกษา 191500849 นางสาว รุ่งนภา บาตโพธ์ิ
850 สังคมศึกษา 191500850 นาย ทัศนัย ไพบูลย์ศิริ
851 สังคมศึกษา 191500851 นางสาว กานต์พิชชา รัตนเลิศรังสี
852 สังคมศึกษา 191500852 นางสาว นงค์คราญ ศรีนวล
853 สังคมศึกษา 191500853 นาย วันฉัตร ค าปาน
854 สังคมศึกษา 191500854 นาย พลวัต มูลทองชุน
855 สังคมศึกษา 191500855 นางสาว วันทนีย์ ทองอ าไพ
856 สังคมศึกษา 191500856 นางสาว เบญญาภา คงพันธ์
857 สังคมศึกษา 191500857 นางสาว สุธาวี คงสุภาพ
858 สังคมศึกษา 191500858 นาง นิชาภัทร บัวบาน
859 สังคมศึกษา 191500859 นางสาว อ าไพ ม่วงคง
860 สังคมศึกษา 191500860 นาย ณัฎฐพล น้อมบุญส่งศรี
861 สังคมศึกษา 191500861 นางสาว ฉัตรสุดา เอ๊ียวคนอง
862 สังคมศึกษา 191500862 นางสาว สุจิตรา เห้ียมหาญ
863 สังคมศึกษา 191500863 นางสาว นิรชา เสมาทอง
864 สังคมศึกษา 191500864 นางสาว ธัญลักษณ์ สุวรรณกูล

หนา้ที ่27 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

865 สังคมศึกษา 191500865 นางสาว ทัศวรรณ นาสวนเจริญวงษ์
866 สังคมศึกษา 191500866 นางสาว อารีรัตน์ ภิรมย์นก
867 สังคมศึกษา 191500867 นางสาว ศริษา เกาะกาง
868 สังคมศึกษา 191500868 นางสาว อริษา วงค์วิลาศ
869 สังคมศึกษา 191500869 นาง กรรณิการ์ พันธ์โตดี
870 สังคมศึกษา 191500870 ว่าท่ีร.ต. ธารารัตน์ ศรีบุรินทร์
871 สังคมศึกษา 191500871 นางสาว ปรียาวดี วัลลา
872 สังคมศึกษา 191500872 นาง พรมงคล เพ็งประสิทธิพงศ์
873 สังคมศึกษา 191500873 นางสาว จันทร์จิรา สามเพ็ชรเจริญ
874 สังคมศึกษา 191500874 นางสาว วรรณกานต์ ดารินรัมย์
875 สังคมศึกษา 191500875 นางสาว รวิพร นฤดีศรีอุทัย
876 สังคมศึกษา 191500876 นางสาว พัชชา สิงขรรักษ์
877 สังคมศึกษา 191500877 นางสาว ขวัญหทัย ประดู่วงษ์
878 สังคมศึกษา 191500878 นางสาว ณัฐฐินันท์ เบ็ญพาด
879 สังคมศึกษา 191500879 ว่าท่ี ร.ต. นิติพันธ์ ป่ินทอง
880 สังคมศึกษา 191500880 นาย รุ่งเรือง เมืองมา
881 สังคมศึกษา 191500881 นางสาว พรทิพย์ ชูดี
882 สังคมศึกษา 191500882 นางสาว มณัชนันท์ สัตหัตถ์
883 สังคมศึกษา 191500883 นางสาว วรรณภา หลักทอง
884 สังคมศึกษา 191500884 นางสาว ทิพย์วิมล สิทธิกลม
885 สังคมศึกษา 191500885 นางสาว อารยา ปัญจพิสิฐ
886 สังคมศึกษา 191500886 นางสาว หทัยทิพย์ วงศ์รัตน์
887 สังคมศึกษา 191500887 นาย กุลธร นาคแจ่มใส
888 สังคมศึกษา 191500888 นาย อนุพงษ์ นาดี
889 สังคมศึกษา 191500889 นาย ทรงวุฒิ อ่ิมน้อย
890 สังคมศึกษา 191500890 นาย ภูพิภพ นักเพียร
891 สังคมศึกษา 191500891 นางสาว บุษกร มาคุ้ม
892 สังคมศึกษา 191500892 นางสาว จารุวรรณ ยาดี
893 สังคมศึกษา 191500893 นางสาว มาลินี จ านงกุล
894 สังคมศึกษา 191500894 นางสาว เพ็ญประภา เวียงค า
895 สังคมศึกษา 191500895 นางสาว รัตติกาล จันทะพันธ์
896 สังคมศึกษา 191500896 นางสาว อมรรัตน์ มีโรจน์วงศ์

หนา้ที ่28 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

897 สังคมศึกษา 191500897 นางสาว สุทธิดา ศรีมารัตน์
898 สังคมศึกษา 191500898 นางสาว อรนุช บุญเรืองศรี
899 สังคมศึกษา 191500899 นางสาว สุนิศา โพธ์ิล้อม
900 สังคมศึกษา 191500900 นาย อนุชา ศรีเมฆ
901 สังคมศึกษา 191500901 นาย สุวิทย์ ยอดบัว
902 สังคมศึกษา 191500902 นาย ธนรรณพ ศรีเมือง
903 สังคมศึกษา 191500903 นางสาว อารีย์พร โพธ์ิอนันต์
904 สังคมศึกษา 191500904 นางสาว จินตนา มหาโพธิกุล
905 สังคมศึกษา 191500905 ว่าท่ีร.ต. แพรวนภา สุวรรณสิงห์
906 สังคมศึกษา 191500906 นางสาว นุชนาฏ จูกุล
907 สังคมศึกษา 191500907 นางสาว นภาวรรณ ชารี
908 สังคมศึกษา 191500908 นางสาว กนกวรรณ เมืองแทน
909 สังคมศึกษา 191500909 นางสาว สุภจิราพร ม่ันเสม
910 สังคมศึกษา 191500910 นางสาว ณัฐวรรณ ป่ินทอง
911 สังคมศึกษา 191500911 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ตะเคียนซก
912 สังคมศึกษา 191500912 นางสาว นลิตา ทองมวล
913 สังคมศึกษา 191500913 นางสาว ศุภัจฉรา อปราชิตา
914 สังคมศึกษา 191500914 นาย อนันต์ วงค์ชัยเพ็ง
915 สังคมศึกษา 191500915 นางสาว ณัฏฐ์นรี โพธิยะ
916 สังคมศึกษา 191500916 นางสาว ศิริภรณ์ เพ่ิมเจริญ
917 สังคมศึกษา 191500917 นาย นันทวุฒิ ดวงฤทธ์ิ
918 สังคมศึกษา 191500918 นางสาว อุษณีย์ ศรีบุญราษฎร์
919 สังคมศึกษา 191500919 นางสาว นันท์ธิชา ทางาม
920 สังคมศึกษา 191500920 นางสาว สุนิสา ทวีเดช
921 สังคมศึกษา 191500921 นาย อ านวย แซ่เจา
922 สังคมศึกษา 191500922 นางสาว ภัคจิรา เพ่งพิศ
923 สังคมศึกษา 191500923 นางสาว อรอนงค์ พิมพ์เบ้าท า
924 สังคมศึกษา 191500924 นาย สุประดิษฐ์ แก้วดี
925 สังคมศึกษา 191500925 นางสาว พิยดา ศรีวิเศษ
926 สังคมศึกษา 191500926 นางสาว ปัณณฑัต คงเอียง
927 สังคมศึกษา 191500927 นางสาว ศิรินันท์ ทัพสมุทร
928 สังคมศึกษา 191500928 นาย ชนาธิป รุ่งเรืองรัชชกิจ

หนา้ที ่29 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

929 สังคมศึกษา 191500929 นางสาว นิตยา นาคาแก้ว
930 สังคมศึกษา 191500930 นางสาว พงศ์พร ฤทธิรงค์
931 สังคมศึกษา 191500931 นาย ธวัชชัย ลูกรัตน์
932 สังคมศึกษา 191500932 นางสาว กาญจนาพร รัตนศรีงาม
933 สังคมศึกษา 191500933 นาย วีรพล ทองนาคะ
934 สังคมศึกษา 191500934 นางสาว สุทธิดา มงคลแก้ว
935 สังคมศึกษา 191500935 นางสาว ศิรินาท ใจวุฒิ
936 สังคมศึกษา 191500936 ว่าท่ี ร.ต. อังคณา ตรีสุวรรณ
937 สังคมศึกษา 191500937 นาย ชนันธร จินดาศิริพันธ์
938 สังคมศึกษา 191500938 นางสาว ปารตี ชีวังกูล
939 สังคมศึกษา 191500939 นางสาว รัตนาวดี ชิณวงษ์
940 สังคมศึกษา 191500940 นางสาว ลักษมี เจริญรัมย์
941 สังคมศึกษา 191500941 นางสาว ยุพา ชุติมานันท์
942 สังคมศึกษา 191500942 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญคาน
943 สังคมศึกษา 191500943 นางสาว สุทธิณี วงษ์สมบัติ
944 สังคมศึกษา 191500944 นางสาว เมธาวี สมบูรณ์การณ์
945 สังคมศึกษา 191500945 นางสาว ปิยปาณ พรมตา
946 สังคมศึกษา 191500946 นางสาว กัญญา แซ่ก้ี
947 สังคมศึกษา 191500947 นางสาว ไอ่ค า จันทร์แหล
948 สังคมศึกษา 191500948 นางสาว เจนจิรา อุดร
949 สังคมศึกษา 191500949 นาย พงศธร ผลโภชน์
950 สังคมศึกษา 191500950 นางสาว จิระประภา แก้วไทรอินทร์
951 สังคมศึกษา 191500951 นางสาว มะริษา ลัดหนองขี
952 สังคมศึกษา 191500952 นางสาว ชญาภา ภิรมย์รอด
953 สังคมศึกษา 191500953 นางสาว จารุวรรณ สายที
954 สังคมศึกษา 191500954 นางสาว สุชาดา สะอาดเอ่ียม
955 สังคมศึกษา 191500955 นางสาว ธมนวรรณ กลับแป้น
956 สังคมศึกษา 191500956 นางสาว โสภา หงษ์เวียงจันทร์
957 สังคมศึกษา 191500957 นางสาว สุนิษา โพธ์ิชนะ
958 สังคมศึกษา 191500958 นาย ทนุวัฒน์ พ่ึงเทียน
959 สังคมศึกษา 191500959 นาย ณัฐพล โคตรภักดี
960 สังคมศึกษา 191500960 นาย จิตภูมิ เมืองสุวรรณ

หนา้ที ่30 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

961 สังคมศึกษา 191500961 นาย ประกิต พลายมี
962 สังคมศึกษา 191500962 นางสาว พัชรา ปรีชาพล
963 สังคมศึกษา 191500963 นาย สัญชัย วงษ์ยาแดง
964 สังคมศึกษา 191500964 นางสาว ธัญสิริ ทองอนันต์
965 สังคมศึกษา 191500965 นางสาว ศรวณีย์ ไผ่ล้อม
966 สังคมศึกษา 191500966 นาง ปัญจรัศม์ ธนโรจน์ภิญโญ
967 สังคมศึกษา 191500967 นางสาว วิศวพร ชัยพราหมณ์
968 สังคมศึกษา 191500968 นาย สาโรช แผ้วสมบุญ
969 สังคมศึกษา 191500969 นาย ขจรศักด์ิ ผ่องอารมย์
970 สังคมศึกษา 191500970 นางสาว สาธิมา วงศ์พนิตกุล
971 สังคมศึกษา 191500971 นางสาว จุฑารัตน์ คชรณ
972 สังคมศึกษา 191500972 นางสาว สุภาพร ชัยหวัง
973 สังคมศึกษา 191500973 นาย เอกสิทธ์ิ วงษ์ชัยเพ็ง
974 สังคมศึกษา 191500974 นางสาว จุฑาทิพย์ ทูลเศียร
975 สังคมศึกษา 191500975 นางสาว เจนจิรา เมฆวัฒน์
976 สังคมศึกษา 191500976 นางสาว มานิดา กล่ินเกษร
977 สังคมศึกษา 191500977 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีย่ิงยงค์
978 สังคมศึกษา 191500978 นางสาว นันทพร นาสวนสวัสด์ิ
979 สังคมศึกษา 191500979 นาย เอกราช ช่ืนชม
980 สังคมศึกษา 191500980 นางสาว ธิตาวรรณ แซ่เฮ้ง
981 สังคมศึกษา 191500981 นางสาว สุพิชญา เทพรักษา
982 สังคมศึกษา 191500982 นางสาว มาลีวัลย์ อ่อนจันทร์
983 สังคมศึกษา 191500983 นาย ธนภัทร อินทมานนท์
984 สังคมศึกษา 191500984 นาง อรรยา เตมิยาจล
985 สังคมศึกษา 191500985 นาย เสกสรรค์ หอมจิตร
986 สังคมศึกษา 191500986 นางสาว ศรีสุดา ศรีวนาพันธ์ุ
987 สังคมศึกษา 191500987 นาย ธเนศ ภิรมย์เอ่ียม
988 สังคมศึกษา 191500989 นางสาว รัตติยากร พิพัฒศรี
989 สังคมศึกษา 191500990 นางสาว จิราทิพย์ เชิงกลาง
990 สังคมศึกษา 191500991 นางสาว ศิวาพร ทองโพธ์ิแก้ว
991 สังคมศึกษา 191500992 นางสาว ฐิติพร กันทะ
992 สังคมศึกษา 191500993 นางสาว นิสา อัมพบุตร
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

993 สังคมศึกษา 191500994 นางสาว มะลิวัลศ์ เธียรบุณยกานต์
994 สังคมศึกษา 191500995 นางสาว วัลลี สาริยา
995 สังคมศึกษา 191500996 นางสาว วันวิสา นาละออง
996 สังคมศึกษา 191500997 นางสาว เกตุสิรินทร์ พยัคฆวงค์
997 สังคมศึกษา 191500998 นางสาว ดวงญภัส ทองดี
998 สังคมศึกษา 191500999 ว่าท่ีร้อยตรี อภิวัฒน์ หนูนารถ
999 สังคมศึกษา 191501000 นางสาว ฐิติมา  ์จินดาวงษ์
1000 สังคมศึกษา 191501001 นาย ศุภโชค ไชยวรรณ์
1001 สังคมศึกษา 191501002 นาง สิริรัตน์ ปัญญาต๊ิบ
1002 สังคมศึกษา 191501003 นาย ปวีณ์สุดา มหาวงศ์
1003 สังคมศึกษา 191501004 นางสาว จุฑาทิพย์ ฤทธ์ิเดช
1004 สังคมศึกษา 191501005 นางสาว อรุณี สาระศาลิน
1005 สังคมศึกษา 191501006 นางสาว เจนจิรา อาญาเมือง
1006 สังคมศึกษา 191501007 นางสาว ศศิวิมล ศรีมณฑา
1007 สังคมศึกษา 191501008 นางสาว ปรียาภรณ์ หลีล้วน
1008 สังคมศึกษา 191501009 นาย ชาตรี ศรีสัณ
1009 สังคมศึกษา 191501010 นาย วัชรพงษ์ โกแสนตอ
1010 สังคมศึกษา 191501011 นางสาว นุชจรินทร์ โพธ์ิเงิน
1011 สังคมศึกษา 191501012 นางสาว กานดา กุลโสภณ
1012 สังคมศึกษา 191501013 นาย อนุพันธ์ สัตยากุล
1013 สังคมศึกษา 191501014 นางสาว กุสุมา บุญส่ง
1014 สังคมศึกษา 191501015 นาย นิธิชาญ แก้วใสย์
1015 สังคมศึกษา 191501016 นาย วัชรินทร์ ภูยิติ
1016 สังคมศึกษา 191501017 นางสาว มยุรี คุณเถ่ือน
1017 สังคมศึกษา 191501018 นางสาว สุกัญญา บานเย็น
1018 สังคมศึกษา 191501019 นางสาว เบญญาภา สืบสังข์
1019 สังคมศึกษา 191501020 นางสาว สุภาวดี ยายิรัมย์
1020 สังคมศึกษา 191501021 นาย บรรชา หลีช้างใต้
1021 สังคมศึกษา 191501022 นาย นายบุญฤทธ์ิ พุฒซ้อน
1022 สังคมศึกษา 191501023 นาย มานิตย์ โบงนอก
1023 สังคมศึกษา 191501024 นางสาว มณจิฬา ลาดปะละ
1024 สังคมศึกษา 191501025 นางสาว บุญน า ฟ้อนร าดี
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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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1025 สังคมศึกษา 191501026 นางสาว สุมิตตา นาคทับ
1026 สังคมศึกษา 191501027 นางสาว นิตยา ถ่ินทุ่งทอง
1027 สังคมศึกษา 191501028 นางสาว ธัญญา ปัดถา
1028 สังคมศึกษา 191501029 นางสาว ทวีพร ม่วงอยู่
1029 สังคมศึกษา 191501030 นางสาว ชลธิชา แสนค า
1030 สังคมศึกษา 191501031 นาย ภมร ยาสุ่ม
1031 สังคมศึกษา 191501032 นางสาว จุทาพร หนูอ้น
1032 สังคมศึกษา 191501033 นางสาว นฤมล เอกจิต
1033 สังคมศึกษา 191501034 นาย ดุลยวัฒน์ พวงงาม
1034 สังคมศึกษา 191501035 นาย นราพงษ์ ครองตาเนิน
1035 สังคมศึกษา 191501036 นางสาว เจนจิรา สุขพลัม
1036 สังคมศึกษา 191501037 นางสาว นัสชนันทร์ คัดทะจันทร์
1037 สังคมศึกษา 191501038 นางสาว อังศุมาลิน หน่อสุริวงษ์
1038 สังคมศึกษา 191501039 นางสาว พิมชุดา เยรัมย์
1039 สังคมศึกษา 191501040 นางสาว ณัฐพร อินเต็ม
1040 สังคมศึกษา 191501041 นาย จักรีชัย ค าหมาย
1041 สังคมศึกษา 191501042 นางสาว ชนินาถ วิสิลา
1042 สังคมศึกษา 191501043 นางสาว รุจิรา ม่ันเจ๊ก
1043 สังคมศึกษา 191501044 นาย ชุติเดช พุทธมาตย์
1044 สังคมศึกษา 191501045 นางสาว สุชานาฏ ย้ิมใหญ่หลวง
1045 สังคมศึกษา 191501046 นางสาว สุภารัตน์ สาระไทย
1046 สังคมศึกษา 191501047 นางสาว ภัทรภร สีรอดบาง
1047 สังคมศึกษา 191501048 นาย สุพจน์ ปัญญา
1048 สังคมศึกษา 191501049 นางสาว เมน่ี สีหาเสน
1049 สังคมศึกษา 191501050 นางสาว ยุภาวดี แสงโทโพธ์ิ
1050 สังคมศึกษา 191501051 นางสาว กัญญารัตน์ ป้องบุญ
1051 สังคมศึกษา 191501052 นางสาว สุกัญญา ย้ิมน้อย
1052 สังคมศึกษา 191501053 นางสาว สุกัญญา ย่ิงยอด
1053 สังคมศึกษา 191501054 นางสาว ภัทรานนท์ ป้อมหิน
1054 สังคมศึกษา 191501055 นาย พีรพล โก๊ะกอย
1055 สังคมศึกษา 191501056 นางสาว ภานุมาส มีทรัพย์ม่ัง
1056 สังคมศึกษา 191501057 นาย พานิชย์ พลมุก
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1057 สังคมศึกษา 191501058 นาง ภคนันท์ อรุณลักษณ์
1058 สังคมศึกษา 191501059 นางสาว สุภาวดี เพ่ิมพูล
1059 สังคมศึกษา 191501060 นางสาว เครือวัลย์ ครบสุวัน
1060 สังคมศึกษา 191501061 นาย พิชญ์พงษ์ บุญทองแพง
1061 สังคมศึกษา 191501062 นางสาว เกศินี สินสอน
1062 สังคมศึกษา 191501063 นางสาว สาธิกา เนตรนุช
1063 สังคมศึกษา 191501064 นางสาว สุนิจ ศรีรักษา
1064 สังคมศึกษา 191501065 นางสาว สุดา จิโสะ
1065 สังคมศึกษา 191501066 นาย ณัฐพงษ์ ศรีคง
1066 สังคมศึกษา 191501067 นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ
1067 สังคมศึกษา 191501068 นางสาว ธารินทรา เพ็ชร์สุกใส
1068 สังคมศึกษา 191501069 นาย ศุภกิจ แซ่ลี
1069 สังคมศึกษา 191501070 นาย ธนชาติ แผนกุล
1070 สังคมศึกษา 191501071 นางสาว วารุณี วินิกุล
1071 สังคมศึกษา 191501072 นาย จิรพันธ์ ชุติยารัตน์
1072 สังคมศึกษา 191501073 นางสาว กิตติยา พุทธาราม
1073 สังคมศึกษา 191501074 นาย ศิวกร เอ่ียมอ่อน
1074 สังคมศึกษา 191501075 นางสาว อรสา รังแก้ว
1075 สังคมศึกษา 191501076 นางสาว จิรานันท์ จินดา
1076 สังคมศึกษา 191501077 นางสาว ปิยนุช ทองเสน่ห์
1077 สังคมศึกษา 191501078 นางสาว ปัทวรรณ์ ค ากันทะ
1078 สังคมศึกษา 191501079 นางสาว ปัทมพร แซ่ต้ัง
1079 สังคมศึกษา 191501080 นางสาว วิจิตรา บุญรัตน์
1080 สังคมศึกษา 191501081 นางสาว อรวรรณ ยมรัตน์
1081 สังคมศึกษา 191501082 นาย ธนาวัตร ใจตรง
1082 สังคมศึกษา 191501083 นางสาว เสาวลักษ์ อธิบาย
1083 สังคมศึกษา 191501084 นางสาว นัชนาภรณ์ เจริญย่ิง
1084 สังคมศึกษา 191501085 นาย ภัชรพงศ์ บัวทัน
1085 สังคมศึกษา 191501086 นางสาว โสรญา โพธารส
1086 สังคมศึกษา 191501087 นางสาว ธนพร กาฬภักดี
1087 สังคมศึกษา 191501088 นาย ภาคภูมิ วารินทร์
1088 สังคมศึกษา 191501089 นาย จิรวัฒน์ ยังปรางค์
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สนำมสอบ ท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1089 สังคมศึกษา 191501090 นางสาว ปิยนันท์ เอกวิบูลย์
1090 สังคมศึกษา 191501091 นาย เอกลักษณ์ เอ่ียมสะอาด
1091 สังคมศึกษา 191501092 นางสาว ฐิตาภรณ์ ศรีสุข
1092 สังคมศึกษา 191501093 นางสาว น้ าค้าง สวนผ้ึง
1093 สังคมศึกษา 191501094 นาย อุทัย แซ่อ๊ึง
1094 สังคมศึกษา 191501095 นาง ภัทรนันท์ เกิดช้าง
1095 สังคมศึกษา 191501096 นางสาว สุพัตรา กระเบ้ืองกลาง
1096 สังคมศึกษา 191501097 นางสาว ปิยนุช เหมืองอุ่น
1097 สังคมศึกษา 191501098 นางสาว วราภา กองเงิน
1098 สังคมศึกษา 191501099 นาย สากล บึงไกล
1099 สังคมศึกษา 191501100 นางสาว หิรัญญา แดงเรือง
1100 สังคมศึกษา 191501101 นางสาว วัชรี ทองแก้ว
1101 สังคมศึกษา 191501102 นางสาว วราภรณ์ ประจงเศรษฐ์
1102 สังคมศึกษา 191501103 นางสาว เพ็ญศิริ ชาวเพชรดี
1103 สังคมศึกษา 191501104 นางสาว บัวฉัตร ทองม่ัน
1104 สังคมศึกษา 191501105 ว่าท่ีร้อย ธิติมา จ าปาหอม
1105 สังคมศึกษา 191501106 นางสาว สุภาดา บุญเรือง
1106 สังคมศึกษา 191501107 นางสาว ณธีรา อุสมานี
1107 สังคมศึกษา 191501108 นาย จันทร์ชัย สังข์ขจร
1108 สังคมศึกษา 191501109 นาย ธนพล พูลสงค์
1109 สังคมศึกษา 191501110 นาย อนันต์ชัย ดีค า
1110 สังคมศึกษา 191501111 นาย ภริศกร คืนคง
1111 สังคมศึกษา 191501112 นางสาว ดารารัตน์ ข่าต้น
1112 สังคมศึกษา 191501113 นางสาว สุพัตรา เหมือนอ้อย
1113 สังคมศึกษา 191501114 นาย วิสรุต สุวรรณสันติสุข
1114 สังคมศึกษา 191501115 นาย วัฒนศักด์ิ ศรีรังสรรค์
1115 สังคมศึกษา 191501116 นางสาว จันทร์ทิพย์ สุขวิลัย
1116 สังคมศึกษา 191501117 นางสาว ธนรดา จันทรหอม
1117 สังคมศึกษา 191501118 นางสาว ศิริณภา ฉัตรเรืองกุล
1118 สังคมศึกษา 191501119 นางสาว จริยา จริตรัมย์
1119 สังคมศึกษา 191501120 นางสาว ทิวานันท์ กาญจนีย์
1120 สังคมศึกษา 191501121 นาย ณัฐวัตร ผาค า

หนา้ที ่35 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1121 สังคมศึกษา 191501122 นางสาว นิยม พรมโพธ์ิทิน
1122 สังคมศึกษา 191501123 นางสาว กุลวดี ทะรารัมย์
1123 สังคมศึกษา 191501125 นางสาว นฤมล หนูน้อย
1124 สังคมศึกษา 191501126 นาง กชกร ช้างงา
1125 สังคมศึกษา 191501127 นางสาว อาภาวิณี หินนอก
1126 สังคมศึกษา 191501128 นางสาว ขนิษฐา แจ่มจันทร์
1127 สังคมศึกษา 191501129 นาย ชูเกียรติ คล้ายสุบรรณ
1128 สังคมศึกษา 191501130 นางสาว รัชนีภรณ์ ปุลาถาเน
1129 สังคมศึกษา 191501131 นาย ศราวุธ ดีนุช
1130 สังคมศึกษา 191501132 นางสาว ฐิติรัตน์ จัตุรงค์
1131 สังคมศึกษา 191501133 นางสาว ปุญญาพร คุ้งบรรพต
1132 สังคมศึกษา 191501134 นาย ชญาวัฒิ เพ็ญธนะมณี
1133 สังคมศึกษา 191501135 นางสาว หัทยา เก้ียวเพ็ง
1134 สังคมศึกษา 191501136 นาย นคร สุวานิช
1135 สังคมศึกษา 191501137 นาย ชลธี อยู่อินทร์
1136 สังคมศึกษา 191501138 นางสาว วรรณภา พงษ์เภา
1137 สังคมศึกษา 191501139 นาย เชษฐกิตต์ิ บุญสดวก
1138 สังคมศึกษา 191501140 นางสาว ธัญชนก ช่างพูด
1139 สังคมศึกษา 191501141 นางสาว ขนิจฐา เพชรมาก
1140 สังคมศึกษา 191501142 นางสาว สุธาทิพย์ พาที
1141 สังคมศึกษา 191501143 นางสาว ปิยนุช คงดี
1142 สังคมศึกษา 191501144 นางสาว วลัยลักษณ์ ไพเราะ
1143 สังคมศึกษา 191501145 ว่าท่ี ร.ต. สุกัญญา บ่อโทนด า
1144 สังคมศึกษา 191501146 นางสาว นายิกา สมวงค์
1145 สังคมศึกษา 191501147 นางสาว จริยา ทองเช้ือ
1146 สังคมศึกษา 191501148 นาย สุพรชัย บุญสร้อย
1147 สังคมศึกษา 191501149 นางสาว อรปภา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
1148 สังคมศึกษา 191501150 นาย ทิฐินัย ศิริแตง
1149 สังคมศึกษา 191501151 นาย ภัทรพล แย้มวงษ์ศรี
1150 สังคมศึกษา 191501152 นางสาว นิสา ศรีน้อยเมือง
1151 สังคมศึกษา 191501153 นางสาว พจนีย์ ลีอุต
1152 สังคมศึกษา 191501154 นางสาว สุภัคศรัณย์ พ่ึงพันธ์

หนา้ที ่36 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1153 สังคมศึกษา 191501155 นางสาว บุษกร จ่ันสกุล
1154 สังคมศึกษา 191501156 นางสาว ปุญญิสา วรรณดี
1155 สังคมศึกษา 191501157 สิบเอก ปราศรัย วันตา
1156 สังคมศึกษา 191501158 นางสาว พิชญาวีร์ สวัสด์ิทอง
1157 สังคมศึกษา 191501159 นางสาว นฤมล ซ้ิมประสิทธ์ิ
1158 สังคมศึกษา 191501160 นาย ไชยลักษณ์ ทองอินทร์
1159 สังคมศึกษา 191501161 นางสาว ศศิมา สาดเณร
1160 สังคมศึกษา 191501162 นาย พฤทธ์ิ วัฒนาดิลกชาติกุล
1161 สังคมศึกษา 191501163 นาย พัฒนพงศ์ เอกสุข
1162 สังคมศึกษา 191501164 นาง ภูรินทรา ศาสตร์เวช
1163 สังคมศึกษา 191501165 นางสาว กรรณิการ์ อยู่สบาย
1164 สังคมศึกษา 191501166 นางสาว กานต์ธิดา บัวอิน
1165 สังคมศึกษา 191501167 นางสาว โสภิดา เข็มมา
1166 สังคมศึกษา 191501168 นางสาว สมฤทัย บัวรอด
1167 สังคมศึกษา 191501169 นางสาว พันทิวา งามข า
1168 สังคมศึกษา 191501170 นางสาว นภาพร ตุ้มสังข์ทอง
1169 สังคมศึกษา 191501171 นางสาว จุฑาภรณ์ กิติศัพท์
1170 สังคมศึกษา 191501172 นางสาว นิรมล มุมสิน
1171 สังคมศึกษา 191501173 นาย จิตรภรณ กิตติภัทรางกูร
1172 สังคมศึกษา 191501174 นางสาว นิภาพรรณ เอกวิบูลย์
1173 สังคมศึกษา 191501175 นางสาว กาญจนา คุณฮวย
1174 สังคมศึกษา 191501176 นางสาว วรรณนิษา เฮียงเถ่ือน
1175 สังคมศึกษา 191501177 นางสาว ณิชาดา สิงห์โตนารา
1176 สังคมศึกษา 191501178 นางสาว ภัตติยา หอยสังข์
1177 สังคมศึกษา 191501179 นางสาว ดวงกมล วงศ์แสนสิน
1178 สังคมศึกษา 191501180 นางสาว อลิษา ไชยเชษฐ
1179 สังคมศึกษา 191501181 นาย อนุรักษ์ บัวฉ่ า
1180 สังคมศึกษา 191501182 นางสาว อุไรวรรณ เพ่ือนจันทร์
1181 สังคมศึกษา 191501183 นางสาว สุนิษา ย้ิมใหญ่หลวง
1182 สังคมศึกษา 191501184 นางสาว รัศม์ิเกล้า กุลณิชรดิสศิริ
1183 สังคมศึกษา 191501185 นางสาว นิตยา ศรนุวัตร
1184 สังคมศึกษา 191501186 นางสาว นันทพร เสนเมือง

หนา้ที ่37 จาก 38



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 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

1185 สังคมศึกษา 191501187 นางสาว ศุภสุตา วงศ์สนิท
1186 สังคมศึกษา 191501188 นางสาว วันเพ็ญ โกสุข
1187 สังคมศึกษา 191501189 นางสาว ภาวิยา ขนาบแก้ว
1188 สังคมศึกษา 191501190 นางสาว ศรีสุดา เสกสิทธ์ิวรกุล
1189 สังคมศึกษา 191501191 นางสาว วิภา ตังป๊อก
1190 สังคมศึกษา 191501192 นางสาว เบญจวรรณ ก่ าค า
1191 สังคมศึกษา 191501193 นางสาว อัจฉรา ปรีชาพันธ์
1192 สังคมศึกษา 191501194 นาย เอกพงศ์ สายทอง
1193 สังคมศึกษา 191501195 นาย ชนนท์ ชัยศรีวี
1194 สังคมศึกษา 191501196 นางสาว ศุภิชสรา ปุกแก้ว
1195 สังคมศึกษา 191501197 นาย พจกร ธูปะเตมีย์
1196 สังคมศึกษา 191501198 นางสาว อังควิภา จานสิบสี
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