
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 คอมพิวเตอร์ 193400001 นางสาว ณัฏฐกานต์ ฤทธิรณ
2 คอมพิวเตอร์ 193400002 นางสาว ชาลิณี ธนวัฒน์อิทธิกูล
3 คอมพิวเตอร์ 193400003 นางสาว แคทลียา เครือรอด
4 คอมพิวเตอร์ 193400004 นาย กิตติคุณ จุงใจ
5 คอมพิวเตอร์ 193400005 นาย คณาวุฒิ อ่ิมท่ีสุด
6 คอมพิวเตอร์ 193400006 นางสาว ธัญญพัทธ์ รังสิธนิตศักด์ิ
7 คอมพิวเตอร์ 193400007 นางสาว ขนิษฐา ใหญ่ย่ิง
8 คอมพิวเตอร์ 193400008 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทิศกลาง
9 คอมพิวเตอร์ 193400009 นางสาว รพีพรรณ ขานดาบ
10 คอมพิวเตอร์ 193400010 นางสาว หน่ึงฤทัย ภูฆัง
11 คอมพิวเตอร์ 193400011 นางสาว วงพักตรา ภูนพทอง
12 คอมพิวเตอร์ 193400012 นางสาว ณัฐริกา แพงแก้ว
13 คอมพิวเตอร์ 193400013 นาย ปิยโชค พรายระหาญ
14 คอมพิวเตอร์ 193400014 นางสาว รัชนีกร บุตรทิพย์
15 คอมพิวเตอร์ 193400015 นางสาว จารุชา หาญกอบกุล
16 คอมพิวเตอร์ 193400016 นางสาว ธัญญา เพียสุระ
17 คอมพิวเตอร์ 193400017 นางสาว รุ่งทิวา ปาละ
18 คอมพิวเตอร์ 193400018 นาย ชัยนันท์ ย้ิมสีใส
19 คอมพิวเตอร์ 193400019 นางสาว ศจี ธรรมสวัสด์ิ
20 คอมพิวเตอร์ 193400020 นางสาว กุลศยา ถาวรวิทยาคม
21 คอมพิวเตอร์ 193400021 นางสาว ลัดดาวัลย์ ป่ินหอม
22 คอมพิวเตอร์ 193400022 นางสาว นงนุช ขวัญจา
23 คอมพิวเตอร์ 193400023 นางสาว วรัทย์ริษา อัครภาณุภัทร์
24 คอมพิวเตอร์ 193400024 นางสาว สุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว
25 คอมพิวเตอร์ 193400025 นางสาว ภัทรา จ าปาทอง
26 คอมพิวเตอร์ 193400026 นางสาว เยาวเรศ มาละค า
27 คอมพิวเตอร์ 193400027 นางสาว อมรรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
28 คอมพิวเตอร์ 193400028 นาย พีระพัฒน์ พิมพ์บูรณ์
29 คอมพิวเตอร์ 193400029 นางสาว สมฤทัย ด่านกลาง
30 คอมพิวเตอร์ 193400030 นาย เชษตุพล ยอดเสาร์
31 คอมพิวเตอร์ 193400031 นางสาว นารีรัตน์ หัดนา
32 คอมพิวเตอร์ 193400032 นาย ธนภัทร เณรบางแก้ว

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
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33 คอมพิวเตอร์ 193400033 นาย ธัญยบูรณ์ ชูลาภ
34 คอมพิวเตอร์ 193400034 นางสาว เบญจพร ยวงสวัสด์ิ
35 คอมพิวเตอร์ 193400035 นาย ธีรชัย ครองระวะ
36 คอมพิวเตอร์ 193400036 นางสาว อรณัชชา เหล็กอ่ิม
37 คอมพิวเตอร์ 193400037 นาย วรรณศักด์ิ กิจจาภินันท์
38 คอมพิวเตอร์ 193400038 นางสาว น้ าว้า ลับจันทร์
39 คอมพิวเตอร์ 193400039 ว่าท่ีร้อย ชนานันท์ ฉ่ ากล่ิน
40 คอมพิวเตอร์ 193400040 นางสาว รุ่งนภา รอดจากเข็ญ
41 คอมพิวเตอร์ 193400041 นางสาว จีราพรรณ อยู่ดี
42 คอมพิวเตอร์ 193400042 นางสาว รสลิน ต้องเดช
43 คอมพิวเตอร์ 193400043 นางสาว สุมิตรา ผันอากาศ
44 คอมพิวเตอร์ 193400044 นางสาว วรรณชนก จารุกิจอนันต์
45 คอมพิวเตอร์ 193400045 นางสาว อรณา หาญชัย
46 คอมพิวเตอร์ 193400046 นาย ศุภอรุณ เหลาสิทธ์ิ
47 คอมพิวเตอร์ 193400047 นางสาว อารีรัตน์ เซ่ียงหลิว
48 คอมพิวเตอร์ 193400048 นางสาว บุษกรณ์ สอดศรี
49 คอมพิวเตอร์ 193400049 นางสาว รจนา สุดรอด
50 คอมพิวเตอร์ 193400050 นางสาว สุทธิชาต์ สุขเข
51 คอมพิวเตอร์ 193400051 นาย ธนาคาร ร้องหมอดี
52 คอมพิวเตอร์ 193400052 นาง พรพิมล สงวนทรัพย์
53 คอมพิวเตอร์ 193400053 นางสาว วรัญญา อยู่โพชนา
54 คอมพิวเตอร์ 193400054 นางสาว วรรณภา แซ่เจียม
55 คอมพิวเตอร์ 193400055 นาย จิรวัฒน์ ประทีป
56 คอมพิวเตอร์ 193400056 นาย อาทิตย์ ผ่องสุข
57 คอมพิวเตอร์ 193400057 นางสาว ศุภรัตน์ ราชเกิด
58 คอมพิวเตอร์ 193400058 นางสาว บุษกร พูลวิจารณ์
59 คอมพิวเตอร์ 193400059 นางสาว วนิดา จันทรวิเชียร
60 คอมพิวเตอร์ 193400060 นางสาว จันทิมา ยุ้งรัมย์
61 คอมพิวเตอร์ 193400061 นางสาว เชษฐ์ธิดา นงค์นุช
62 คอมพิวเตอร์ 193400062 นางสาว กันธิมา สายมี
63 คอมพิวเตอร์ 193400063 นางสาว บัณฑิตา บุญครอง
64 คอมพิวเตอร์ 193400064 นางสาว จิตราวัฒน์ ผักไหม
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65 คอมพิวเตอร์ 193400065 นาย นนทิวัฒน์ ต้ังศิริเสถียร
66 คอมพิวเตอร์ 193400066 นางสาว เกวลี นาคอ่อน
67 คอมพิวเตอร์ 193400067 นางสาว วนิดา แสวงไวศยสุข
68 คอมพิวเตอร์ 193400068 นางสาว อริษา สุขประดิษฐ์
69 คอมพิวเตอร์ 193400069 นาง พัชญธิดา ปาจันทร์
70 คอมพิวเตอร์ 193400070 นางสาว นนธรี สามชูสินธ์ุ
71 คอมพิวเตอร์ 193400071 นางสาว พัชรินทร์ ภู่ห้อย
72 คอมพิวเตอร์ 193400072 นางสาว สุณิสา วิบูลมงคล
73 คอมพิวเตอร์ 193400073 นาย ธัชกรณ์ ทองนาค
74 คอมพิวเตอร์ 193400074 นางสาว สุมิชา กนกแก้ว
75 คอมพิวเตอร์ 193400075 นางสาว สุภาพร พลภักดี
76 คอมพิวเตอร์ 193400076 นาย สิทธ์ิปภพ เทศนาบุญ
77 คอมพิวเตอร์ 193400077 นางสาว กชพรรณ นวลผิว
78 คอมพิวเตอร์ 193400078 นาย จีรพัฒน์ กุลธนวิวัฒน์
79 คอมพิวเตอร์ 193400079 นางสาว กนกพร คนขยัน
80 คอมพิวเตอร์ 193400080 นางสาว สารภี ส าเนียงดี
81 คอมพิวเตอร์ 193400081 นางสาว อุมาภรณ์ เสง่ียมไพศาล
82 คอมพิวเตอร์ 193400082 นางสาว สุนันทา นาเวช
83 คอมพิวเตอร์ 193400083 นางสาว ธิดารัตน์ เครือแต้
84 คอมพิวเตอร์ 193400084 นางสาว ลลิตา แสงสว่าง
85 คอมพิวเตอร์ 193400085 นาย สุรพร อุทุมพร
86 คอมพิวเตอร์ 193400086 นางสาว วัฒนีย์ อุทุมพร
87 คอมพิวเตอร์ 193400087 นางสาว สุนิสา โสน้ าเท่ียง
88 คอมพิวเตอร์ 193400088 นางสาว มินตรา โพธ์ิทิบ
89 คอมพิวเตอร์ 193400089 นางสาว พนิดา เทพสาตรา
90 คอมพิวเตอร์ 193400090 นางสาว สุพัตรา ตะเพียนทอง
91 คอมพิวเตอร์ 193400091 นางสาว นันทญา นาคน้อย
92 คอมพิวเตอร์ 193400092 นาง สุภาวดี สกุลโพน
93 คอมพิวเตอร์ 193400093 นาย นิสิต บัวพันธ์
94 คอมพิวเตอร์ 193400094 นางสาว พนิดา สามเกษร
95 คอมพิวเตอร์ 193400095 นางสาว ปัทมพร โตแดง
96 คอมพิวเตอร์ 193400096 นางสาว ธนิสร เมฆป่ัน
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
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97 คอมพิวเตอร์ 193400097 นางสาว จีนภา บุบผา
98 คอมพิวเตอร์ 193400098 นางสาว พรพิมล ทองแท่งใหญ่
99 คอมพิวเตอร์ 193400099 นางสาว จุฬาลักษณ์ มะสิกา
100 คอมพิวเตอร์ 193400100 นางสาว ยลดา หนูประภา
101 คอมพิวเตอร์ 193400101 นางสาว เจนจิรา หนูทอง
102 คอมพิวเตอร์ 193400102 นางสาว ฟ้าใส งามเลิศ
103 คอมพิวเตอร์ 193400103 นาย ติณณภพ เทพเทียน
104 คอมพิวเตอร์ 193400104 นางสาว ฤทัยภัค สกุลพราห์ม
105 คอมพิวเตอร์ 193400105 นาย วิทวัส ชวนชม
106 คอมพิวเตอร์ 193400106 นางสาว พรพิมล เสนาไทย
107 คอมพิวเตอร์ 193400107 ว่าท่ีร้อย รัตนาวลี ศรีเครือ
108 คอมพิวเตอร์ 193400108 นางสาว บุญยานุช สนิทนาน
109 คอมพิวเตอร์ 193400109 นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน
110 คอมพิวเตอร์ 193400110 นางสาว อัมพา กุไธสง
111 คอมพิวเตอร์ 193400111 นางสาว แสงดาว เกตุทอง
112 คอมพิวเตอร์ 193400112 นางสาว เจนจิรา ใจโต
113 คอมพิวเตอร์ 193400113 นางสาว วิภาดา อุดมทรัพย์
114 คอมพิวเตอร์ 193400114 นางสาว ชุติมันฒ์ อาจคงหาญ
115 คอมพิวเตอร์ 193400115 นางสาว ลดาวรรณ สระทองหมาย
116 คอมพิวเตอร์ 193400116 นางสาว สายทิพย์ วังสอน
117 คอมพิวเตอร์ 193400117 นางสาว ลดาวัลย์ ศักด์ิสังวร
118 คอมพิวเตอร์ 193400118 นางสาว วิสารัตน์ ตันสุริยา
119 คอมพิวเตอร์ 193400119 นาย ปรเมษฐ์ ประเสริฐสาร
120 คอมพิวเตอร์ 193400120 นางสาว ประภัสสร บัวเงิน
121 คอมพิวเตอร์ 193400121 นางสาว ทัศนียา กาฬพันธ์
122 คอมพิวเตอร์ 193400122 นาง กมลทิพย์ ธรรมกิจ
123 คอมพิวเตอร์ 193400123 นาย อภิราวุฒิ สีทา
124 คอมพิวเตอร์ 193400124 นางสาว สุภาพร อินเสือ
125 คอมพิวเตอร์ 193400125 นางสาว รัตนาวดี พลพิทักษ์
126 คอมพิวเตอร์ 193400126 นางสาว ปาริชาติ แซ่ตัน
127 คอมพิวเตอร์ 193400127 นางสาว สุมาลี คล้ายใจตรง
128 คอมพิวเตอร์ 193400128 นาย ภานุวัตร ชูบัวขาว
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

129 คอมพิวเตอร์ 193400129 นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยโสภณกุล
130 คอมพิวเตอร์ 193400130 นางสาว นางสาวนิสา ้้เบ็ญจวรรณ
131 คอมพิวเตอร์ 193400131 นางสาว ชุติปภา ทรัพย์สมบูรณ์
132 คอมพิวเตอร์ 193400132 นาย พิสิษฐ์ หมายชัย
133 คอมพิวเตอร์ 193400133 นางสาว นุชนาฎ ไทยศรี
134 คอมพิวเตอร์ 193400134 นางสาว สุจิตรา ใจยง
135 คอมพิวเตอร์ 193400135 นาย ทักขิญ กลาทอง
136 คอมพิวเตอร์ 193400136 นางสาว ศจี ช้างเขียว
137 คอมพิวเตอร์ 193400137 นาย ณัฐพล ดอนพรมมะ
138 คอมพิวเตอร์ 193400138 นาย ณรงค์ชัย หอมแก้ว
139 คอมพิวเตอร์ 193400139 นาย วุฒิพงษ์ มลีรัตน์
140 คอมพิวเตอร์ 193400140 นางสาว สใบทอง กองธรรม
141 คอมพิวเตอร์ 193400141 นางสาว ญาสุมินทร์ วงษ์ธิ
142 คอมพิวเตอร์ 193400142 นางสาว รัชมน บุญยัง
143 คอมพิวเตอร์ 193400143 ว่าท่ีร้อย รัตนาภรณ์ สุขศีลล้ าเลิศ
144 คอมพิวเตอร์ 193400144 นางสาว วิภาวรรณ หม่ิงทอง
145 คอมพิวเตอร์ 193400145 นางสาว ดวงใจ เกกสูงเนิน
146 คอมพิวเตอร์ 193400146 นางสาว บุศรินทร์ แก่งเส้ียน
147 คอมพิวเตอร์ 193400147 นาย นันทพล เจริญผล
148 คอมพิวเตอร์ 193400148 นาย วรกฤต เด่นจารุกูล
149 คอมพิวเตอร์ 193400149 นาย เดชา โพธ์ิศรีแก้ว
150 คอมพิวเตอร์ 193400150 นางสาว ณัฐยา พันธวงษ์
151 คอมพิวเตอร์ 193400151 นางสาว อรณี ขันทอง
152 คอมพิวเตอร์ 193400152 นางสาว รัตนพรพรหม สังข์เสวก
153 คอมพิวเตอร์ 193400153 นางสาว ปิยะพร อินธิแสน
154 คอมพิวเตอร์ 193400154 ว่าท่ีร้อย วรรณนิภา ข่าขันมะลี
155 คอมพิวเตอร์ 193400155 นางสาว ณัฐกาญจน์ โตหร่ิม
156 คอมพิวเตอร์ 193400156 นาย ธนะพงศ์ วิพุทธิกุล
157 คอมพิวเตอร์ 193400157 นางสาว กัลยณัฎฐ์ อยู่เอ่ียม
158 คอมพิวเตอร์ 193400158 นาย กันตินันท์ ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
159 คอมพิวเตอร์ 193400159 นางสาว ภาวิณี สุกแตง
160 คอมพิวเตอร์ 193400160 นางสาว รัชนีกร วงษ์ศานนท์
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

161 คอมพิวเตอร์ 193400161 นางสาว แพรวา ดีมงคล
162 คอมพิวเตอร์ 193400162 นางสาว ธนาพร ใจรักษา
163 คอมพิวเตอร์ 193400163 นาย วีรพล เจริญวงศ์
164 คอมพิวเตอร์ 193400164 นางสาว วรัติญา ไพลกลาง
165 คอมพิวเตอร์ 193400165 นางสาว ยุวดี แซ่ฉ่ัว
166 คอมพิวเตอร์ 193400166 นางสาว กมลชนก มุ่งเอ้ือมกลาง
167 คอมพิวเตอร์ 193400167 นางสาว กฤษติยา ภิบาลจอมมี
168 คอมพิวเตอร์ 193400168 นาย พสิษฐ์ ชมย่ิง
169 คอมพิวเตอร์ 193400169 นางสาว ณัฐรินีย์ เช่ียวชาญชูกุล
170 คอมพิวเตอร์ 193400170 ว่าท่ี้ร.ต. ลัทธิชัย ชะนะเสนา
171 คอมพิวเตอร์ 193400171 นางสาว รุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร
172 คอมพิวเตอร์ 193400172 นาย ธิติ ทรัพย์ประดิษฐ์
173 คอมพิวเตอร์ 193400173 นางสาว วิไลลักษณ์ โฉมมิตร
174 คอมพิวเตอร์ 193400174 นางสาว ธิดา ไทยอ่อน
175 คอมพิวเตอร์ 193400175 นาง เบญจมาศ อบลัดดา
176 คอมพิวเตอร์ 193400176 นาย ณัฐพล มาตย์คม
177 คอมพิวเตอร์ 193400177 นาย สรรเพชร ค าเลิศ
178 คอมพิวเตอร์ 193400178 นางสาว ปานจิต ใจเป่ียม
179 คอมพิวเตอร์ 193400179 นางสาว ดาราวรรณ รัตนอุดมสุข
180 คอมพิวเตอร์ 193400180 นางสาว วิธิดา แก้วพิกุล
181 คอมพิวเตอร์ 193400181 นางสาว วิลาสินี อัยรา
182 คอมพิวเตอร์ 193400182 นางสาว ศุภาภรณ์ ผิวผา
183 คอมพิวเตอร์ 193400183 นางสาว ชลิดา แพทย์ใจสินธ์
184 คอมพิวเตอร์ 193400184 นางสาว ศศิตา ศิริสกุลพร
185 คอมพิวเตอร์ 193400185 นางสาว สุนิสา ข าภิรมย์
186 คอมพิวเตอร์ 193400186 นาย วัฒนา อิศาสตร์
187 คอมพิวเตอร์ 193400187 นาย วัชระ จ่าพันธ์
188 คอมพิวเตอร์ 193400188 นาย วัฒนา เสนสาร
189 คอมพิวเตอร์ 193400189 นาย ธัชพงศ์ ชาลานุมาศ
190 คอมพิวเตอร์ 193400190 นาง จินตนาพร รุ่งสว่าง
191 คอมพิวเตอร์ 193400191 นางสาว เสาวลักษณ์ สระทองแก้ว
192 คอมพิวเตอร์ 193400192 นางสาว สุภาวดี ช่ืนจิตต์
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

193 คอมพิวเตอร์ 193400193 นาย ณัฐสิทธ์ิ ภูฆัง
194 คอมพิวเตอร์ 193400194 นางสาว กานดา เช้ือดวงผูย
195 คอมพิวเตอร์ 193400195 นางสาว อนันต์ญา กิจเรืองศรี
196 คอมพิวเตอร์ 193400196 นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมประทีป
197 คอมพิวเตอร์ 193400197 นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง
198 คอมพิวเตอร์ 193400198 นางสาว พรศิริ ศรีค า
199 คอมพิวเตอร์ 193400199 นาย ธนกร เพ็ญพิบูลรัตนา
200 คอมพิวเตอร์ 193400200 นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ มณีจินดา
201 คอมพิวเตอร์ 193400201 นาย วริสรา สอ้ิงทอง
202 คอมพิวเตอร์ 193400202 นางสาว ภิญญาภัช บุญพา
203 คอมพิวเตอร์ 193400203 นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม
204 คอมพิวเตอร์ 193400204 นาง พิชยา จิรธนานุวัฒน์
205 คอมพิวเตอร์ 193400205 นาย ศิวนาถ ผ่องฉวี
206 คอมพิวเตอร์ 193400206 นางสาว อุไรวรรณ นามลีลา
207 คอมพิวเตอร์ 193400207 นางสาว สุปรียา ทองเช้ือ
208 คอมพิวเตอร์ 193400208 นางสาว อรวรรณ โคตรภูธร
209 คอมพิวเตอร์ 193400209 นาย ธรรมนูญ พวงกันยา
210 คอมพิวเตอร์ 193400210 นางสาว พรนิภา เทพบุตร
211 คอมพิวเตอร์ 193400211 นางสาว บุญญิสา เบียดนอก
212 คอมพิวเตอร์ 193400212 นาย สมชาย้กราบทอง สมชาย้กราบทอง
213 คอมพิวเตอร์ 193400213 นาย ถวัชไชย จันเทพา
214 คอมพิวเตอร์ 193400214 นางสาว ภัทรวดี ยอดศรีทอง
215 คอมพิวเตอร์ 193400215 นางสาว ชุติมา น้อยนาท
216 คอมพิวเตอร์ 193400216 นาง รัตนาภรณ์ จ าเริญดี
217 คอมพิวเตอร์ 193400217 นางสาว บุปผา สวัสดี
218 คอมพิวเตอร์ 193400218 นาย ณัฐภาส ดวงจันทร์
219 คอมพิวเตอร์ 193400219 นางสาว ผกามาศ งอนหอม
220 คอมพิวเตอร์ 193400220 นาง สาวิตรี ศิรินา
221 คอมพิวเตอร์ 193400221 นางสาว ณฤมน อรรคเสริญ
222 คอมพิวเตอร์ 193400222 นางสาว ฉัตฑริกา สุขกระโทก
223 คอมพิวเตอร์ 193400223 นางสาว เบญจภรณ์ บุญสม
224 คอมพิวเตอร์ 193400224 นางสาว จิตติมา สุขรัตน์
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

225 คอมพิวเตอร์ 193400225 นางสาว กฤติยา ปะวะขัง
226 คอมพิวเตอร์ 193400226 นางสาว เบญจรัตน์ เปล่ียนราศี
227 คอมพิวเตอร์ 193400227 นางสาว สุภาพร น้ าดอกไม้
228 คอมพิวเตอร์ 193400228 นางสาว ฐิฎติกาญจน์ ทองกองเตีย
229 คอมพิวเตอร์ 193400229 นางสาว วิภาวรรณ วงค์จันดี
230 คอมพิวเตอร์ 193400230 นาย วรทัต เปียสวน
231 คอมพิวเตอร์ 193400231 นางสาว เวณิกา มาอินทร์
232 คอมพิวเตอร์ 193400232 นาง นราภรณ์ หิรัญโรจน์
233 คอมพิวเตอร์ 193400233 นาย ปุลวัชร ผ่อนเจริญ
234 คอมพิวเตอร์ 193400234 นางสาว พรพิมล ราชนิยม
235 คอมพิวเตอร์ 193400235 นางสาว ผกาวรรณ โกศล
236 คอมพิวเตอร์ 193400236 นางสาว อนัญญพร ดาผา
237 คอมพิวเตอร์ 193400237 นางสาว พรทิพย์ ศรีย่ีสุ่น
238 คอมพิวเตอร์ 193400238 นางสาว พรทิพย์ ยอดบุญเลิศ
239 คอมพิวเตอร์ 193400239 นางสาว อัจจิมา อยู่เย็น
240 คอมพิวเตอร์ 193400240 นางสาว สุวรรณา นาคอ่วมค้า
241 คอมพิวเตอร์ 193400241 นางสาว ศกลรัตน์ แก่นท้าว
242 คอมพิวเตอร์ 193400242 นาย นัฐวุฒิ บุษบา
243 คอมพิวเตอร์ 193400243 นาย ธนภัทร สุขประเสริฐ
244 คอมพิวเตอร์ 193400244 นาย ปัณณวัฒน์ เซ็นเยาะ
245 คอมพิวเตอร์ 193400246 นางสาว จินดารัตน์ แก้วประสิทธ์ิ
246 คอมพิวเตอร์ 193400247 นาย วรวุฒิ เสนจันตะ
247 คอมพิวเตอร์ 193400248 นาย สิริวัฒน์ ข าสอน
248 คอมพิวเตอร์ 193400249 นางสาว นวลชนก นิลข า
249 คอมพิวเตอร์ 193400250 นางสาว อันธิกา ปรีเปรม
250 คอมพิวเตอร์ 193400251 นางสาว พรทิวา ดาโรจน์
251 คอมพิวเตอร์ 193400252 นางสาว เจนจิรา นรสิงห์
252 คอมพิวเตอร์ 193400253 นางสาว ลลิตา ปานธรรม
253 คอมพิวเตอร์ 193400254 นางสาว พัชริดา สงพัด
254 คอมพิวเตอร์ 193400255 นาย เจษฎา วงศ์จีน
255 คอมพิวเตอร์ 193400256 นาย วิทวัฒน์ ทัดแก้ว
256 คอมพิวเตอร์ 193400257 นาย พีรพล ชูวัง
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257 คอมพิวเตอร์ 193400258 นางสาว อรอนงค์ ม่ิงมีสุข
258 คอมพิวเตอร์ 193400259 นาย ทวีศักด์ิ นารถมณี
259 คอมพิวเตอร์ 193400260 นางสาว จีรภา แสงสว่าง
260 คอมพิวเตอร์ 193400261 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองจันทร์
261 คอมพิวเตอร์ 193400262 นางสาว ราตรี หะยาจันทา
262 คอมพิวเตอร์ 193400263 นาย อภิวัฒน์ แพทย์ประสิทธ์ิ
263 คอมพิวเตอร์ 193400264 นางสาว สุรชาดา สุดสาหร่าย
264 คอมพิวเตอร์ 193400265 ว่าท่ี้ร.ต. อภิลาภ นามลาด
265 คอมพิวเตอร์ 193400266 นาย ณัฐพล้เพชรข้อง ณัฐพล้เพชรข้อง
266 คอมพิวเตอร์ 193400267 นาย สรวิชญ์ ฉิมคง
267 คอมพิวเตอร์ 193400268 นาย เทอดพันธ์ุ สุวรรณคร
268 คอมพิวเตอร์ 193400269 นาย สุพรรณ ม่วงน้อย
269 คอมพิวเตอร์ 193400270 นาย ธรรมจักร ชัยณรงค์
270 คอมพิวเตอร์ 193400271 นางสาว ประภาภรณ์ รอดโรคา
271 คอมพิวเตอร์ 193400272 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เติมทอง
272 คอมพิวเตอร์ 193400273 นางสาว วรกมล เอกอ้น
273 คอมพิวเตอร์ 193400274 นางสาว สุมณฑา จันทร์อยู่จริง
274 คอมพิวเตอร์ 193400275 นาย จิระพันธ์ สุวรรณปฐมกุล
275 คอมพิวเตอร์ 193400276 นางสาว เสาวภา สืบดี
276 คอมพิวเตอร์ 193400277 นาย อภิสิทธ์ิ พรมเสน
277 คอมพิวเตอร์ 193400278 นางสาว ศิริพรรณ ก  ารามัญ
278 คอมพิวเตอร์ 193400279 นางสาว ชไมพร เสาร์โล
279 คอมพิวเตอร์ 193400280 นางสาว อชิสญา ไชยเทพ
280 คอมพิวเตอร์ 193400281 นาย อิสรา แสนประเสริฐ
281 คอมพิวเตอร์ 193400282 นาย ชูพงศ์ ศุภนิมิตกุล
282 คอมพิวเตอร์ 193400283 นางสาว กนกกาญจน์ ห้อยมาลา
283 คอมพิวเตอร์ 193400284 นาย อนุพงษ์ บุตรดี
284 คอมพิวเตอร์ 193400285 นางสาว เสาวลักษณ์ อินโอสถ
285 คอมพิวเตอร์ 193400286 นางสาว นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์
286 คอมพิวเตอร์ 193400287 นาย ธนกฤต พุฒิเนาวรัตน์
287 คอมพิวเตอร์ 193400288 นาย พงศกร เกตุสุวรรณ
288 คอมพิวเตอร์ 193400289 นางสาว นวพร พันธ์ุภักดี
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289 คอมพิวเตอร์ 193400290 นางสาว มะลิวรรณ ย้ิมศรีไส
290 คอมพิวเตอร์ 193400291 นางสาว รุ่งอรุณ เพชรลอม
291 คอมพิวเตอร์ 193400292 นาง เบญจมาศ ชูดหอม
292 คอมพิวเตอร์ 193400293 นาย ภฤทธธ์ิ เรือนทองดี
293 คอมพิวเตอร์ 193400294 นางสาว ธนัญญาณ์ เรืองเช้ือเหมือน
294 คอมพิวเตอร์ 193400295 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญน า
295 คอมพิวเตอร์ 193400296 นางสาว สมฤทัย ศรีส าโรง
296 คอมพิวเตอร์ 193400297 นางสาว พิมพ์พร ทะสี
297 คอมพิวเตอร์ 193400298 นางสาว ฉวีวรรณ กาญจนพิมาน
298 คอมพิวเตอร์ 193400299 นางสาว กิตติมา เต็มปรีชา
299 คอมพิวเตอร์ 193400300 นางสาว วัสสิกา กปิลกาญจน์
300 คอมพิวเตอร์ 193400301 นาย พุฒิพงษ์ บุญทศ
301 คอมพิวเตอร์ 193400302 นางสาว สุริโย ศรวัฒนา
302 คอมพิวเตอร์ 193400303 นางสาว วิภวานี ต่อศรี
303 คอมพิวเตอร์ 193400304 นางสาว สุดาวรรณ สระเจา
304 คอมพิวเตอร์ 193400305 นาย วนศาสตร์ สร้อยจิต
305 คอมพิวเตอร์ 193400306 ว่าท่ี้ร.ต. อุทัย ภูมิประมาณ
306 คอมพิวเตอร์ 193400307 นาย เจนภพ จงใจ
307 คอมพิวเตอร์ 193400308 นางสาว พัชรินทร์ กล่ินขจร
308 คอมพิวเตอร์ 193400309 นาย สุทธิชล ทรัพย์เพ่ิม
309 คอมพิวเตอร์ 193400310 นางสาว วิสา ยาสี
310 คอมพิวเตอร์ 193400311 นางสาว ปัทมาวดี ธนะโชติ
311 คอมพิวเตอร์ 193400312 นางสาว ลินดา ธนะสูตร
312 คอมพิวเตอร์ 193400313 นางสาว รัตนาภรณ์ ก่ าจา
313 คอมพิวเตอร์ 193400314 นางสาว ศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
314 คอมพิวเตอร์ 193400315 นางสาว พจรินทร์ เพาะบุญ
315 คอมพิวเตอร์ 193400316 นาย นัทพงษ์ ใหญ่ย่ิง
316 คอมพิวเตอร์ 193400317 นาย จิตวัฒ เหมกระจ่าง
317 คอมพิวเตอร์ 193400318 นาย ฐิติวัชร์ นาแด่
318 คอมพิวเตอร์ 193400319 นางสาว กฤษณา จ่าหม่ืนปราบนคร
319 คอมพิวเตอร์ 193400320 นางสาว จันทร์จิรา ทองเมืองหลวง
320 คอมพิวเตอร์ 193400321 นางสาว อารีย์ลักษณ์ วิทยา
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321 คอมพิวเตอร์ 193400322 นางสาว ลลิตา สุวรรณคง
322 คอมพิวเตอร์ 193400323 นาย อาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
323 คอมพิวเตอร์ 193400324 นาง รนิฏฐานันท์ จันทร์นวน
324 คอมพิวเตอร์ 193400325 นางสาว ณ ฏญาพร ช่ืนมัจฉา
325 คอมพิวเตอร์ 193400326 นางสาว สมาพร เจริญเส็ง
326 คอมพิวเตอร์ 193400327 นางสาว ประภัสสร ประภัสราภิวัฒน์
327 คอมพิวเตอร์ 193400328 นางสาว สุพัตรา โฉมสม
328 คอมพิวเตอร์ 193400329 นางสาว สุนิสา อ่อนส้มกริต
329 คอมพิวเตอร์ 193400330 นางสาว สุวิมล แสงสันเทียะ
330 คอมพิวเตอร์ 193400331 นางสาว เสาวลักษณ์ หงษ์ทอง
331 คอมพิวเตอร์ 193400332 นาย อัสริพงษ์ ประมวลการ
332 คอมพิวเตอร์ 193400333 นาย วิทวัส ป้ันนุ่ม
333 คอมพิวเตอร์ 193400334 นางสาว วรลักษณ์ น าประเสริฐ
334 คอมพิวเตอร์ 193400335 นางสาว เนตรภา วงษ์ไว
335 คอมพิวเตอร์ 193400336 นาย วัชรวิชช์ คลองน้อย
336 คอมพิวเตอร์ 193400337 นางสาว สุพัตรา เต๊ะดอเลาะ
337 คอมพิวเตอร์ 193400338 นางสาว ชุตินันท์ ย้ิมเจียม
338 คอมพิวเตอร์ 193400339 นาย อัคราช เล็กสมบูรณ์
339 คอมพิวเตอร์ 193400340 นาย อนุสรณ์ เกตุแก้ว
340 คอมพิวเตอร์ 193400341 นางสาว สุพิชญ์ชญา อ่อนเบา
341 คอมพิวเตอร์ 193400342 นาย ภาณุพงศ์ อินจีน
342 คอมพิวเตอร์ 193400343 นางสาว อารีรัตน์ แร่มี
343 คอมพิวเตอร์ 193400344 นาย สุริษฎา จันทเสฏโฐ
344 คอมพิวเตอร์ 193400345 นางสาว อวัตถา แก้วหานาม
345 คอมพิวเตอร์ 193400346 นาย ปราโมทย์ ภูษาทพ
346 คอมพิวเตอร์ 193400347 นาย สถาพร บวชชี
347 คอมพิวเตอร์ 193400348 นางสาว กาญจนา นุชศิริ
348 คอมพิวเตอร์ 193400349 นาย อิทธิพัฒน์ วัฒนธรรม
349 คอมพิวเตอร์ 193400350 นาย ทัศน์ณนนท์ สงวนศักด์ิ
350 คอมพิวเตอร์ 193400351 นางสาว สมชนก ยอดเอ่ียม
351 คอมพิวเตอร์ 193400352 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่โง้ว
352 คอมพิวเตอร์ 193400353 นางสาว อรนุช บุญนันท์
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353 คอมพิวเตอร์ 193400354 นางสาว ปนัดดา พูนสิทธิโชคชัย
354 คอมพิวเตอร์ 193400355 นางสาว พรสะอาด ศรีมาราช
355 คอมพิวเตอร์ 193400356 นางสาว รุ่งนภา เช้ือทอง
356 คอมพิวเตอร์ 193400357 นาย สุรเกียรติ บุญช่ืน
357 คอมพิวเตอร์ 193400358 นาย ธีรภัทร์ ยอดจอก
358 คอมพิวเตอร์ 193400359 นางสาว กาญจนา บุญธรรม
359 คอมพิวเตอร์ 193400360 นางสาว ขนิษฐา แฉล้มนงนุช
360 คอมพิวเตอร์ 193400361 นางสาว ปิยะฉัตร เพียงจันทึก
361 คอมพิวเตอร์ 193400362 นางสาว จรัญญา โคตะ
362 คอมพิวเตอร์ 193400363 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ป้ันหยัด
363 คอมพิวเตอร์ 193400364 นาย สุริยชัย หนันทุม
364 คอมพิวเตอร์ 193400365 นาย จิรานุวัฒน์ บุญปลอด
365 คอมพิวเตอร์ 193400366 นางสาว สุพัตรา เฉล่ีย
366 คอมพิวเตอร์ 193400367 นาย ขวัญประชา ค าวงษ์ษา
367 คอมพิวเตอร์ 193400368 นางสาว จรัญญา ม่วงจันทร์
368 คอมพิวเตอร์ 193400369 นาย ธงชัย วรนุชโสภาพรรณ
369 คอมพิวเตอร์ 193400370 นาย วรวิทย์ แสนตัน
370 คอมพิวเตอร์ 193400371 นาย กิตติวัฒน์ วงศ์ฉลาด
371 คอมพิวเตอร์ 193400372 นาย อมเรศ เข็มทอง
372 คอมพิวเตอร์ 193400373 นางสาว พรรณิภา แสนพรม
373 คอมพิวเตอร์ 193400374 นาย รณชัย แสงสว่าง
374 คอมพิวเตอร์ 193400375 นางสาว น้ าฝน ศรีวัลลภ
375 คอมพิวเตอร์ 193400376 นาย สาธิต ไทยสงวน
376 คอมพิวเตอร์ 193400377 นางสาว ศตรัศมี ธนาจันทร์ศรี
377 คอมพิวเตอร์ 193400378 นาย ฐาปกรณ์ น้ าใจสุข
378 คอมพิวเตอร์ 193400379 นาย สหพัฒน์ ทรงจันทึก
379 คอมพิวเตอร์ 193400380 นาย ปิยะศักด์ิ จิตต้ังสกุล
380 คอมพิวเตอร์ 193400381 นาย สหภาพ ทรงจันทึก
381 คอมพิวเตอร์ 193400382 นาย กิตติคุณ ผายทอง
382 คอมพิวเตอร์ 193400383 นางสาว วันวิสา ปัญญาสิงห์
383 คอมพิวเตอร์ 193400384 นางสาว เพ็ญนภา ทาระสาร
384 คอมพิวเตอร์ 193400385 นาง ดวงธิดา เพชรด าดี

หนา้ที ่12 จาก 25



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 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

385 คอมพิวเตอร์ 193400386 นางสาว ศรุตยา ค านุ
386 คอมพิวเตอร์ 193400387 นางสาว จารุณี เหตุเกษ
387 คอมพิวเตอร์ 193400388 ว่าท่ี้ร.ต. สุริยา สินเสมอ
388 คอมพิวเตอร์ 193400389 นาย ณัฐพล สุจริต
389 คอมพิวเตอร์ 193400390 นาย ฐิตวัฒน์ เคล่ือนคล้อย
390 คอมพิวเตอร์ 193400391 นางสาว สุปราณี บุญเลิศ
391 คอมพิวเตอร์ 193400392 นางสาว พรดิษฐา ฤกษโภคี
392 คอมพิวเตอร์ 193400393 นางสาว ชลธิชา เกียรติภัทรชัย
393 คอมพิวเตอร์ 193400394 นาย ขวัญศิลา ขาวผ่อง
394 คอมพิวเตอร์ 193400395 นางสาว ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
395 คอมพิวเตอร์ 193400396 นาย วิทวัส พุทธประเสริฐ
396 คอมพิวเตอร์ 193400397 ว่าท่ีร้อยตรี สุรศักด์ิ ประกอบกสิกรณ์
397 คอมพิวเตอร์ 193400398 นางสาว อัมพร พัฒอินทร์
398 คอมพิวเตอร์ 193400399 นางสาว ลัดดาวรรณ จันทร์พวง
399 คอมพิวเตอร์ 193400401 นางสาว อณุภา ชนะวัฒนานนท์
400 คอมพิวเตอร์ 193400402 นางสาว นวลจันทร์ มยาเศส
401 คอมพิวเตอร์ 193400403 นางสาว นริศรา แจ่มศรี
402 คอมพิวเตอร์ 193400404 นางสาว หทัยชนก บุณยายน
403 คอมพิวเตอร์ 193400405 นางสาว วรัญญา สกุลรัง
404 คอมพิวเตอร์ 193400406 นางสาว อุษา เอ่ียมยอด
405 คอมพิวเตอร์ 193400407 นาย สราวุธ แตงพันธ์
406 คอมพิวเตอร์ 193400408 ว่าท่ี้ร.ต. อาทิตย์ โพธ์ิแฉล้ม
407 คอมพิวเตอร์ 193400409 นางสาว ณัฏฐณิชชา วรธนารัมภาสิริ
408 คอมพิวเตอร์ 193400410 นาย วริทธ์ิ ผัดสุรินทร์
409 คอมพิวเตอร์ 193400411 นาย คณากร พรรณขาม
410 คอมพิวเตอร์ 193400412 นางสาว ธารารัตน์ ชัยช่วย
411 คอมพิวเตอร์ 193400413 นาย นนทพัทธ์ มุสิกานนท์
412 คอมพิวเตอร์ 193400414 นางสาว เฟ่ืองลดา เพชรสัมฤทธ์ิ
413 คอมพิวเตอร์ 193400415 นางสาว แวยามีล๊ะ อีแมลอดิง
414 คอมพิวเตอร์ 193400416 นาย ธเนศร์ ผ่องประพันธ์
415 คอมพิวเตอร์ 193400417 นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา
416 คอมพิวเตอร์ 193400418 นางสาว ลักษมณ เรืองวิไล
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417 คอมพิวเตอร์ 193400419 นางสาว กมลทิพย์ ผเด็จพล
418 คอมพิวเตอร์ 193400420 นางสาว ประติมา แก่นสวาท
419 คอมพิวเตอร์ 193400421 นาย วรายุทธ ศรีแก้ว
420 คอมพิวเตอร์ 193400422 นางสาว วิรุณรัตน์ ศรีเหรา
421 คอมพิวเตอร์ 193400423 นางสาว จุฑารัตน์ บุตรวงษ์
422 คอมพิวเตอร์ 193400424 นาย ทวิชาติ ปานโต
423 คอมพิวเตอร์ 193400425 นางสาว ปารมี ปานทอง
424 คอมพิวเตอร์ 193400426 นางสาว อารีญา ปักษิณ
425 คอมพิวเตอร์ 193400427 นาย สุพจน์ เล็กจินดา
426 คอมพิวเตอร์ 193400428 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสมกิจ
427 คอมพิวเตอร์ 193400429 นางสาว วรรณณิภา นิลวงษ์
428 คอมพิวเตอร์ 193400430 นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี
429 คอมพิวเตอร์ 193400431 นาย ทวีศักด์ิ ทองสุทธิ
430 คอมพิวเตอร์ 193400432 นางสาว นิศารัตน์ บุญไมตรีสัมพันธ์
431 คอมพิวเตอร์ 193400433 นางสาว สุนิสา แก้วดิษฐ์
432 คอมพิวเตอร์ 193400434 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ่ิมพูล
433 คอมพิวเตอร์ 193400435 นางสาว กิตติยา ชนะมาร
434 คอมพิวเตอร์ 193400436 นางสาว ปิยะรัตน์ สารภี
435 คอมพิวเตอร์ 193400437 นาย ภาณุวัฒน์ แสนพรม
436 คอมพิวเตอร์ 193400438 นาย วันชัย แก้วไพรี
437 คอมพิวเตอร์ 193400439 นางสาว ธัญลักษณ์ คลองยุทธ
438 คอมพิวเตอร์ 193400440 นางสาว ณริสา มีแก้ว
439 คอมพิวเตอร์ 193400441 นาย วรวัจน์ ปรีชามานะศาสตร์
440 คอมพิวเตอร์ 193400442 นาย อรุณ จาดนอก
441 คอมพิวเตอร์ 193400443 นาย อบ เหลืองอร่าม
442 คอมพิวเตอร์ 193400444 นาย ประสาน วิทยายนต์
443 คอมพิวเตอร์ 193400445 นางสาว อธิชา คงทน
444 คอมพิวเตอร์ 193400446 นางสาว ธันยมัย สีพาเสน
445 คอมพิวเตอร์ 193400447 นาย ตระการ แซ่ล้ืม
446 คอมพิวเตอร์ 193400448 นาย สิทธิชัย สุขกาญจนา
447 คอมพิวเตอร์ 193400449 นางสาว สุชาดา นุชนุ่ม
448 คอมพิวเตอร์ 193400450 นางสาว จุฑามาศ ตันสมบูรณ์
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449 คอมพิวเตอร์ 193400451 นางสาว วาสนา ต้ันเหลียง
450 คอมพิวเตอร์ 193400452 นางสาว กัญญาณัฐ ปงรังษี
451 คอมพิวเตอร์ 193400453 นางสาว นิตยา ดอนไพรนุช
452 คอมพิวเตอร์ 193400454 นาย เอกลักษณ์ ท่าทราย
453 คอมพิวเตอร์ 193400455 นางสาว วนิดา อุปมัย
454 คอมพิวเตอร์ 193400456 นาย อานนท์ สังฆจาย
455 คอมพิวเตอร์ 193400457 นางสาว นภาพร เสง่ียมงาม
456 คอมพิวเตอร์ 193400458 นางสาว สุนารี วีระวรรณ
457 คอมพิวเตอร์ 193400459 นางสาว เนตรนภา ค าโคตร
458 คอมพิวเตอร์ 193400460 นาย ชัชวาลย์ พุฒแก้ว
459 คอมพิวเตอร์ 193400461 นางสาว ปภัสรา ศรีสุวรรณ
460 คอมพิวเตอร์ 193400462 นางสาว จิราพร พุดชา
461 คอมพิวเตอร์ 193400463 นาย วิรัตน์ เปล่ียมไธสง
462 คอมพิวเตอร์ 193400464 นางสาว ทวิพร เอ้ือเฟ้ือ
463 คอมพิวเตอร์ 193400465 นาย ศุภากร สุนทรสารทูล
464 คอมพิวเตอร์ 193400466 นาย ปฏิพันธ์ บุญมี
465 คอมพิวเตอร์ 193400467 นางสาว ทัญนิกา ยูงรัมย์
466 คอมพิวเตอร์ 193400468 นางสาว สุดารัตน์ ค าสิงห์
467 คอมพิวเตอร์ 193400469 นาย เจนณรงค์ สุภาฉาย
468 คอมพิวเตอร์ 193400470 นาย หรัณย์ เหลาโชติ
469 คอมพิวเตอร์ 193400471 นาย ชิษณุพงศ์ แย้มนุ่น
470 คอมพิวเตอร์ 193400472 นางสาว สิริพร นพพิบูลย์
471 คอมพิวเตอร์ 193400473 นาย ยุทธนา ลุนส าโรง
472 คอมพิวเตอร์ 193400474 นางสาว ภสมน แก้วพลอย
473 คอมพิวเตอร์ 193400475 นาย สมเกียรติ บุญเทียน
474 คอมพิวเตอร์ 193400476 นางสาว จารุวรรณ โคตรเหง้า
475 คอมพิวเตอร์ 193400477 นาย ณัฐพงษ์ ศรีส าราญ
476 คอมพิวเตอร์ 193400478 นาย มูฮ าหมัดซัยด์ ปะจูสะลา
477 คอมพิวเตอร์ 193400479 นางสาว สุขณัฏฐ์ทิพ รักษาวงศ์
478 คอมพิวเตอร์ 193400480 นางสาว ศรีประภา สิมาจารย์
479 คอมพิวเตอร์ 193400481 นาย วีรภทร เดชศิริ
480 คอมพิวเตอร์ 193400482 นางสาว รัชฏ์รวิพร นิยมชัย
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481 คอมพิวเตอร์ 193400483 นางสาว เกศิณี สีมา
482 คอมพิวเตอร์ 193400484 นางสาว สุพัตรา สืบมาก
483 คอมพิวเตอร์ 193400485 นางสาว ศุภกาญจน์ สามแปง
484 คอมพิวเตอร์ 193400486 นางสาว จารุณี มะขามป้อม
485 คอมพิวเตอร์ 193400487 นางสาว สุธาดา เยือกเย็น
486 คอมพิวเตอร์ 193400488 นาย พงษ์วินิส สุขเผือก
487 คอมพิวเตอร์ 193400489 นางสาว วิชุดา วรรณุรักษ์
488 คอมพิวเตอร์ 193400490 นาย กษิตินาถ แต่งภูมิ
489 คอมพิวเตอร์ 193400491 นางสาว พัชรีพร สมสอาด
490 คอมพิวเตอร์ 193400492 นางสาว ณัฐกาญจน์ เรืองนางรอง
491 คอมพิวเตอร์ 193400493 นางสาว ปานปภัทร เลียวอติวงศ์
492 คอมพิวเตอร์ 193400494 นาย นันทิวรรธน์ เพ็งสอน
493 คอมพิวเตอร์ 193400495 นางสาว ศศิวิมล มณีวงษ์
494 คอมพิวเตอร์ 193400496 นางสาว นภาพร เพ็ญพิบูลรัตนา
495 คอมพิวเตอร์ 193400497 นางสาว สุชาดา วิมูลชาติ
496 คอมพิวเตอร์ 193400498 นาย ชัยวัฒน์ เกตุอู่ทอง
497 คอมพิวเตอร์ 193400499 นาย จ ารัส เสริมงาม
498 คอมพิวเตอร์ 193400500 นางสาว นภสอร กลีบทอง
499 คอมพิวเตอร์ 193400501 นาย ทวิพร แซ่ล้ี
500 คอมพิวเตอร์ 193400502 นางสาว สุทิมา อุ่นราด
501 คอมพิวเตอร์ 193400503 นางสาว เจนจิรา อะโน
502 คอมพิวเตอร์ 193400504 นางสาว สุธิดา อุ้มแสง
503 คอมพิวเตอร์ 193400505 นางสาว ทิพาวรรณ จันทรมูล
504 คอมพิวเตอร์ 193400506 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรไชย
505 คอมพิวเตอร์ 193400507 นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน
506 คอมพิวเตอร์ 193400509 นางสาว หน่ึงฤทัย ศิริศรี
507 คอมพิวเตอร์ 193400510 นางสาว สุกัญญา ป่าเต้ีย
508 คอมพิวเตอร์ 193400511 นางสาว จิรัญญา ลากวงศ์
509 คอมพิวเตอร์ 193400512 นางสาว แพรวพรรณ ราชส าเภา
510 คอมพิวเตอร์ 193400513 นาย ณัฐดนัย โกสินทร
511 คอมพิวเตอร์ 193400514 นางสาว กาญจนา ศิลาขาว
512 คอมพิวเตอร์ 193400515 นางสาว นุชนรา จันทร์นอก
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

513 คอมพิวเตอร์ 193400516 นาย วิสุตร ผิวงาม
514 คอมพิวเตอร์ 193400517 นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์
515 คอมพิวเตอร์ 193400518 นางสาว ประภัสสร กรัดสุข
516 คอมพิวเตอร์ 193400519 นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น
517 คอมพิวเตอร์ 193400520 นาย คุณานนต์ ช่ืนเงิน
518 คอมพิวเตอร์ 193400521 นางสาว นุชนาฎ ทองโล้น
519 คอมพิวเตอร์ 193400522 นาย กมล สกุลเสรีวัฒนา
520 คอมพิวเตอร์ 193400523 นางสาว วิระยา เชิงชม
521 คอมพิวเตอร์ 193400524 นาย เจษฎาภร แจ้งธรรมมา
522 คอมพิวเตอร์ 193400525 นางสาว พิชาณัฏฐ์ เกษมอุดมพัฒน์
523 คอมพิวเตอร์ 193400526 นางสาว ฐิตารีย์ รุทธโชติ
524 คอมพิวเตอร์ 193400527 นาย อิทธิพล พันล า
525 คอมพิวเตอร์ 193400528 นางสาว นิภรณ์ เหมาเพชร
526 คอมพิวเตอร์ 193400529 นางสาว พุธฤดี สังขภัสสร
527 คอมพิวเตอร์ 193400530 นางสาว ธาราทิพย์ บุญคุ้ม
528 คอมพิวเตอร์ 193400531 นาย วิศรุต บุญคุ้ม
529 คอมพิวเตอร์ 193400532 นาย สุรศักด์ิ ประมังคะตา
530 คอมพิวเตอร์ 193400533 นาง จุรีรัตน์ พ่ึงอุบล
531 คอมพิวเตอร์ 193400534 นางสาว นพมาศ น่วมปฐม
532 คอมพิวเตอร์ 193400535 นางสาว มณีนุช แจ่มกระจ่าง
533 คอมพิวเตอร์ 193400536 นาย พิทักษ์ชัย กองสิน
534 คอมพิวเตอร์ 193400537 นางสาว กมลชนก นิดแสวง
535 คอมพิวเตอร์ 193400538 นางสาว กฤษณา สมชัยกุล
536 คอมพิวเตอร์ 193400539 นางสาว ปัทมา เจนอภิธรรม
537 คอมพิวเตอร์ 193400540 นางสาว วิภาพร หลักเพชร
538 คอมพิวเตอร์ 193400541 นางสาว กษพร ส่ังสอน
539 คอมพิวเตอร์ 193400542 นาย วรวุธ เมธสกุลชัย
540 คอมพิวเตอร์ 193400543 นาย นฤเบศร จันทา
541 คอมพิวเตอร์ 193400544 นางสาว พัชรี ราชแข็ง
542 คอมพิวเตอร์ 193400545 นางสาว วรรณฑิณี คงส าราญ
543 คอมพิวเตอร์ 193400546 นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา
544 คอมพิวเตอร์ 193400547 นางสาว ศศิมา ตุ้มประชา
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

545 คอมพิวเตอร์ 193400548 นางสาว มะลิวัลย์ หลักสกุล
546 คอมพิวเตอร์ 193400549 นางสาว นารีรัตน์ นัดกล้า
547 คอมพิวเตอร์ 193400550 นาย จารุวิทย์ พณิชย์พิบูลย์
548 คอมพิวเตอร์ 193400551 นาย ยุทธการ แสงวิสุทธ์ิ
549 คอมพิวเตอร์ 193400552 นางสาว ปวีญารัศม์ิ แสงวิสุทธ์ิ
550 คอมพิวเตอร์ 193400553 นางสาว สมหญิง อินสว่าง
551 คอมพิวเตอร์ 193400554 นาง โสภิดา บุญพิทักษ์
552 คอมพิวเตอร์ 193400555 นางสาว จุฑามาศ บุตรพุ่ม
553 คอมพิวเตอร์ 193400556 นางสาว ปิยนุช แม่นม่ัน
554 คอมพิวเตอร์ 193400557 นางสาว พรชนก รังษี
555 คอมพิวเตอร์ 193400558 นางสาว ปาริฉัตร อะโรคา
556 คอมพิวเตอร์ 193400559 นางสาว อโนชา สิงห์ทอง
557 คอมพิวเตอร์ 193400560 นางสาว สุพิชาณัฐ แซ่อ้ัง
558 คอมพิวเตอร์ 193400561 นาย สุวรรณ ก้านเหลือง
559 คอมพิวเตอร์ 193400562 นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์
560 คอมพิวเตอร์ 193400563 นาย ทนงค์ลักษ์ บุตรแสน
561 คอมพิวเตอร์ 193400564 นางสาว จารุวรรณ ใบคราม
562 คอมพิวเตอร์ 193400565 นางสาว สุกัญญา แย้มสกุล
563 คอมพิวเตอร์ 193400566 นางสาว กัลยกร จิตนะ
564 คอมพิวเตอร์ 193400567 นางสาว ศรีไพร กล้าหาญ
565 คอมพิวเตอร์ 193400568 นางสาว นีลญา บุษดี
566 คอมพิวเตอร์ 193400569 นาย ประมวล เรืองเทพ
567 คอมพิวเตอร์ 193400570 นางสาว สุนทรีลักษณ์ บริบูรณ์
568 คอมพิวเตอร์ 193400571 นางสาว ทิพย์ โยธารักษ์
569 คอมพิวเตอร์ 193400572 นาย กฤษฎา พุทธกูล
570 คอมพิวเตอร์ 193400573 นางสาว จุฬาพร แสนค าภา
571 คอมพิวเตอร์ 193400574 นางสาว ชนกานต์ พลอยเพ็ชร
572 คอมพิวเตอร์ 193400575 นางสาว สุวรรณี ราชวงค์
573 คอมพิวเตอร์ 193400576 นางสาว จันทร์จิรา เดิมท ารัมย์
574 คอมพิวเตอร์ 193400577 นางสาว ไพสุดา ศรีจันทร์
575 คอมพิวเตอร์ 193400578 นาย วิศณุ สีนวนดอกไม้
576 คอมพิวเตอร์ 193400579 นาย อานันต์ ทรงกิตเจริญ
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577 คอมพิวเตอร์ 193400580 นางสาว จิรัฐติกาล อาษากิจ
578 คอมพิวเตอร์ 193400581 นาง จิราพร จันทร์ทรัพย์
579 คอมพิวเตอร์ 193400582 นางสาว ดวงสมร เกตุชู
580 คอมพิวเตอร์ 193400583 นางสาว ปาริฉัตร เอ่ียวเส็ง
581 คอมพิวเตอร์ 193400584 นางสาว ดวงพร ไพยพัตร
582 คอมพิวเตอร์ 193400585 นางสาว นวลจันทร์ วยะลุน
583 คอมพิวเตอร์ 193400586 นางสาว สรียา ศิลาบุตร
584 คอมพิวเตอร์ 193400587 นาย วสันต์ ยอดด า
585 คอมพิวเตอร์ 193400588 นางสาว อรอนงค์ กระสังข์
586 คอมพิวเตอร์ 193400589 นางสาว อุบลรัตน์ พันธ์ุแตง
587 คอมพิวเตอร์ 193400590 นาย ภาณุพงศ์ ถมยา
588 คอมพิวเตอร์ 193400591 นางสาว ชุติมา เภาจี 
589 คอมพิวเตอร์ 193400592 นางสาว รัชดาวรรณ์ โชติบุญ
590 คอมพิวเตอร์ 193400593 นางสาว ภาวิกา นพคุณ
591 คอมพิวเตอร์ 193400594 นางสาว ธนาภรณ์ หนูทอง
592 คอมพิวเตอร์ 193400595 นาย พงษ์พิสุทธ์ิ เล็กมณีสุธรรม
593 คอมพิวเตอร์ 193400596 นางสาว ซัลวาณี ดาราแม
594 คอมพิวเตอร์ 193400597 นางสาว ปวีณา ฤทธ์ิธรรม
595 คอมพิวเตอร์ 193400598 นางสาว ศิริขวัญ ช านาญกุล
596 คอมพิวเตอร์ 193400599 นาง มาลิสา ช้างเขียว
597 คอมพิวเตอร์ 193400600 นาย อภิชาติ โพทาทอง
598 คอมพิวเตอร์ 193400601 นางสาว วรางคณา จันทจร
599 คอมพิวเตอร์ 193400602 นาย ศรัณย์ เจ้าประเสริฐ
600 คอมพิวเตอร์ 193400603 นาย ชัยณรงค์ จ าปา
601 คอมพิวเตอร์ 193400604 นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง
602 คอมพิวเตอร์ 193400605 นาย ณัฐพล เครือค า
603 คอมพิวเตอร์ 193400606 นาย สมชาย รักสม
604 คอมพิวเตอร์ 193400607 นางสาว เกวลี ทับเงิน
605 คอมพิวเตอร์ 193400608 นางสาว วิลัย ล้ าเลิศ
606 คอมพิวเตอร์ 193400609 นาย สหชาติ ปานสุวรรณ
607 คอมพิวเตอร์ 193400610 นางสาว สิรินาถ ชอ้อนชม
608 คอมพิวเตอร์ 193400611 นางสาว ธนภัค ทับทิมศรี
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
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609 คอมพิวเตอร์ 193400612 นาง ศิริธร นุ่มเจริญ
610 คอมพิวเตอร์ 193400613 นางสาว สายฝน แซ่ตัน
611 คอมพิวเตอร์ 193400614 นางสาว สุพิชชา เทพรักษา
612 คอมพิวเตอร์ 193400615 นางสาว ปพิชญา วงค์วิเศษ
613 คอมพิวเตอร์ 193400616 นาย พีรพงศ์ สุขสวัสด์ิ
614 คอมพิวเตอร์ 193400617 นางสาว ณพิชต์ชญานันท์ ศรีรัตนะ
615 คอมพิวเตอร์ 193400618 นางสาว วีรวรรณ ทรัพย์มาก
616 คอมพิวเตอร์ 193400619 นางสาว ปนิดา กิจธนรัตน์
617 คอมพิวเตอร์ 193400620 นางสาว จิราพร แสงเจริญ
618 คอมพิวเตอร์ 193400621 นางสาว สุวพัชร ง้ิวเรือง
619 คอมพิวเตอร์ 193400622 นางสาว สุรีรัตน์ สุทธิโส
620 คอมพิวเตอร์ 193400623 นาย พงศ์ประวีณ สุขหงษ์
621 คอมพิวเตอร์ 193400624 นางสาว นภัสวรรณ ช่วงชัย
622 คอมพิวเตอร์ 193400625 นาย สุรเดช ศรีษาค า
623 คอมพิวเตอร์ 193400626 นาย พงศธร บุญวงค์
624 คอมพิวเตอร์ 193400627 นาง พรประไพ สระทองบุญ
625 คอมพิวเตอร์ 193400628 นาย บันหาญ เพ่ิมพูล
626 คอมพิวเตอร์ 193400629 นาย เกียรติศักด์ิ หนูหอม
627 คอมพิวเตอร์ 193400630 นางสาว สุปันตี จารุวิภา
628 คอมพิวเตอร์ 193400631 นางสาว ยามีละห์ มะสะแต
629 คอมพิวเตอร์ 193400632 นางสาว ปิยวรรณ พรหมศร
630 คอมพิวเตอร์ 193400633 นางสาว อนงค์นาฏ บุษบงก์
631 คอมพิวเตอร์ 193400634 นาย สุภาพ แรมสูงเนิน
632 คอมพิวเตอร์ 193400635 นางสาว ยุพิน พานโถม
633 คอมพิวเตอร์ 193400636 นางสาว อัญชนา เมืองขวัญใจ
634 คอมพิวเตอร์ 193400637 นาย ณรงค์ ผ่านแผ้ว
635 คอมพิวเตอร์ 193400638 นางสาว พรทิพา กัลยา
636 คอมพิวเตอร์ 193400639 นางสาว วิภารัตน์ เต็มรัมย์
637 คอมพิวเตอร์ 193400640 นางสาว รัตติกรณ์ เรืองศรี
638 คอมพิวเตอร์ 193400641 นางสาว ผ่องศรี เป้าเพชร
639 คอมพิวเตอร์ 193400642 นางสาว สุรีย์พร บัวพา
640 คอมพิวเตอร์ 193400643 นาย ธีรพงศ์ เพ็งเพ่งพิศ
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641 คอมพิวเตอร์ 193400644 นาย อนวรรษ นาควิสุทธ์ิ
642 คอมพิวเตอร์ 193400645 นางสาว กรณ์ศิพัฒน์ กล่ินประทุม
643 คอมพิวเตอร์ 193400646 นางสาว กนิษฐา ภารกุล
644 คอมพิวเตอร์ 193400647 นางสาว พรพิมล ทิมกล่ิน
645 คอมพิวเตอร์ 193400648 นางสาว อริสา สุวรรณท ามี
646 คอมพิวเตอร์ 193400649 นางสาว ศศิธร จะนุ
647 คอมพิวเตอร์ 193400650 นางสาว ศิรินภา แก้วเกตุ
648 คอมพิวเตอร์ 193400651 นางสาว กุลนิดา คล้ายมณี
649 คอมพิวเตอร์ 193400652 นางสาว เพชรณดา ศรีหานารถ
650 คอมพิวเตอร์ 193400653 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าลาภะ
651 คอมพิวเตอร์ 193400654 นาย ณัฐชนนท์ รุจิรสิโรตม์
652 คอมพิวเตอร์ 193400655 นางสาว วรรณี แสงวิมาน
653 คอมพิวเตอร์ 193400656 นางสาว อรทัย อินทรสันติ
654 คอมพิวเตอร์ 193400657 นางสาว สุภาพร เจิมศรี
655 คอมพิวเตอร์ 193400658 นาย บัญญวัต พลับเกล้ียง
656 คอมพิวเตอร์ 193400659 นางสาว วราพร สว่างศรี
657 คอมพิวเตอร์ 193400660 นางสาว กนกพร ชัยประเสริฐ
658 คอมพิวเตอร์ 193400661 นาย โชคชัย คะสา
659 คอมพิวเตอร์ 193400662 นาย นพกร ตุ้มน้อย
660 คอมพิวเตอร์ 193400663 นางสาว สุกานดา คงม่ัน
661 คอมพิวเตอร์ 193400664 นาง ขนิษฐา เกรียงพานิช
662 คอมพิวเตอร์ 193400665 นางสาว กาญจนา โต๊ะลายเทศ
663 คอมพิวเตอร์ 193400666 นางสาว ปิยนุช ค ามูลคร
664 คอมพิวเตอร์ 193400667 นาย จารุทัสน์ จิวเหยียน
665 คอมพิวเตอร์ 193400668 นาย กิตติศักด์ิ ชูเลม็ด
666 คอมพิวเตอร์ 193400669 นางสาว นาปีเซาะ ดอนิ
667 คอมพิวเตอร์ 193400670 นาย วราชิน ไตรทิพย์
668 คอมพิวเตอร์ 193400671 นางสาว เบญจมาศ ระถาวะนิด
669 คอมพิวเตอร์ 193400672 นางสาว นงนุช จ่าบาล
670 คอมพิวเตอร์ 193400673 นาย ปฐมพงษ์ น้อยหนูจตุรัส
671 คอมพิวเตอร์ 193400674 นางสาว ดุลจิต แดงอร่าม
672 คอมพิวเตอร์ 193400675 นางสาว กิติยา ลักขษร
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673 คอมพิวเตอร์ 193400676 นางสาว อินทิพร ผดุลย์ศิลป์
674 คอมพิวเตอร์ 193400677 นาย พิฑูรย์ คล้ายหิรัญ
675 คอมพิวเตอร์ 193400678 นาย นันทพล อยู่ย่ังยืน
676 คอมพิวเตอร์ 193400679 นาย ธนวิชญ์ ค าวรรณ
677 คอมพิวเตอร์ 193400680 นาย อุดร ศรีลาศักด์ิ
678 คอมพิวเตอร์ 193400681 นางสาว วรรณศา สายทอง
679 คอมพิวเตอร์ 193400682 นางสาว ภาพินี มากเจริญ
680 คอมพิวเตอร์ 193400683 นางสาว สุภาวดี ชะอ้ิงรัมย์
681 คอมพิวเตอร์ 193400684 นาย ณัฐตชานนท์ มุขแจ้ง
682 คอมพิวเตอร์ 193400685 นางสาว ขวัญกมล ทองดอนใหม่
683 คอมพิวเตอร์ 193400686 นางสาว เวธกา อยู่ส าลี
684 คอมพิวเตอร์ 193400687 นาย ธนารักษ์ สารเถ่ือนแก้ว
685 คอมพิวเตอร์ 193400688 นาย นพสิทธ์ิ พุทธบรรจง
686 คอมพิวเตอร์ 193400689 นาย จรรยวรรธน์ วงศ์สุวรรณ
687 คอมพิวเตอร์ 193400690 นาง รินดา แสนโคตร
688 คอมพิวเตอร์ 193400691 นางสาว อุราพร ขวดทอง
689 คอมพิวเตอร์ 193400692 นาย พงษ์สันต์ิ โสโท
690 คอมพิวเตอร์ 193400693 นาย ประกฤต สิงจานุสงค์
691 คอมพิวเตอร์ 193400694 นางสาว ปิยะนุช เจียมจันทร์
692 คอมพิวเตอร์ 193400695 นางสาว ภรณ์ทิพย์ อยู่สุขดี
693 คอมพิวเตอร์ 193400696 นางสาว อรวรรณ วัชชวงษ์
694 คอมพิวเตอร์ 193400697 นางสาว อชิรญาภา จ่ันเพ็ชร
695 คอมพิวเตอร์ 193400698 นางสาว สุรีรัตน์ เฉลาหอม
696 คอมพิวเตอร์ 193400699 นาย ธีระภัทร นิลนิตย์
697 คอมพิวเตอร์ 193400700 นาย กฤติเดช นุชส าอางค์
698 คอมพิวเตอร์ 193400701 นางสาว กมลชนก สาช านาญ
699 คอมพิวเตอร์ 193400702 นาย นิตินัย ใยมุง
700 คอมพิวเตอร์ 193400703 นาย นฤนาท ล าใย
701 คอมพิวเตอร์ 193400704 นางสาว จรัญญา เบ็ญจมณี
702 คอมพิวเตอร์ 193400705 นาย ณัฐนครินทร์ ยืนยง
703 คอมพิวเตอร์ 193400706 นางสาว กาญจนา ป้อมปล่ัง
704 คอมพิวเตอร์ 193400707 นาย อภิวัฒน์ หล้าโสม
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705 คอมพิวเตอร์ 193400708 นาย สรวิศ ดาลุนสิม
706 คอมพิวเตอร์ 193400709 นางสาว จุฑามาส เทพวงษ์
707 คอมพิวเตอร์ 193400710 นางสาว ณภัทร เวียงยศ
708 คอมพิวเตอร์ 193400711 นางสาว ฐวิกาญจน์ ภูมิธิ
709 คอมพิวเตอร์ 193400712 นางสาว วิภาวรรณ เอ่ียมสอาด
710 คอมพิวเตอร์ 193400713 นางสาว ลัดดาวัลย์ เสาแก้ว
711 คอมพิวเตอร์ 193400714 นางสาว รัตติกาล อ่างค า
712 คอมพิวเตอร์ 193400715 นาย ศิระ ยอแสง
713 คอมพิวเตอร์ 193400716 นาย จิรานุวัฒน์ วานุนาม
714 คอมพิวเตอร์ 193400717 นาย เชาวฤทธ์ิ วิเศษเจริญ
715 คอมพิวเตอร์ 193400718 นางสาว ราตรี ภูชิน
716 คอมพิวเตอร์ 193400719 นาย ศุภกร ปาปะเถ
717 คอมพิวเตอร์ 193400720 นางสาว ณัฐรดา สีสงกุล
718 คอมพิวเตอร์ 193400721 นางสาว สุจิตรา ทองอ่อน
719 คอมพิวเตอร์ 193400722 นางสาว เกษกานต์ ฐานิตสรณ์
720 คอมพิวเตอร์ 193400723 นาย สุพัฒน์ กล่ินหอมเชียง
721 คอมพิวเตอร์ 193400724 นาย อนุรักษ์ ค ามุงคุณ
722 คอมพิวเตอร์ 193400725 นางสาว เพ็ญศรี ข าสา
723 คอมพิวเตอร์ 193400726 นาย มงคล สร้อยปุ๊
724 คอมพิวเตอร์ 193400727 นางสาว วนัสนันท์ โพธ์ิตึ
725 คอมพิวเตอร์ 193400728 นาย พิทักษ์ เสียงหวาน
726 คอมพิวเตอร์ 193400729 นางสาว ธิดารัตน์ วันทุมา
727 คอมพิวเตอร์ 193400730 นาย ธณัจศิลป์ จันทโชติ
728 คอมพิวเตอร์ 193400731 นาย รณกฤต ศิลาพงษ์
729 คอมพิวเตอร์ 193400732 นางสาว จันทิมา ล้ิมสมบูรณ์
730 คอมพิวเตอร์ 193400733 นาย จตุพงศ์ ไชยเสนา
731 คอมพิวเตอร์ 193400734 นาย ณรงค์ รักงาม
732 คอมพิวเตอร์ 193400735 นางสาว สิริรัตน์ ซังเจริญ
733 คอมพิวเตอร์ 193400736 นางสาว ช่อผกา จุลมณฑล
734 คอมพิวเตอร์ 193400737 นางสาว ศิริวรรร มากเทพพงษ์
735 คอมพิวเตอร์ 193400738 นาย ธนากิตต์ิ นามสวัสด์ิ
736 คอมพิวเตอร์ 193400739 นางสาว สิริลักษณ์ พ่ึงผัน
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737 คอมพิวเตอร์ 193400740 ว่าท่ีร้อย เกษมณี ค าแพง
738 คอมพิวเตอร์ 193400741 นางสาว เสาวลักษณ์ ขอสกุล
739 คอมพิวเตอร์ 193400742 นาย สุเทพ เพ่งพินิจ
740 คอมพิวเตอร์ 193400743 นางสาว กมลทิพย์ เทพค า
741 คอมพิวเตอร์ 193400744 นางสาว วิชุดา ผิวลี
742 คอมพิวเตอร์ 193400745 นาย อัครพงษ์ ฉัตรเบ็ญญรงค์
743 คอมพิวเตอร์ 193400746 นางสาว สุรีพร แก้วพันนัย
744 คอมพิวเตอร์ 193400747 นางสาว ปติณญา ผุยอุทธา
745 คอมพิวเตอร์ 193400748 นางสาว กชพร ศรลัมภ์
746 คอมพิวเตอร์ 193400749 นางสาว ธนัญอรณ์ บุญชน
747 คอมพิวเตอร์ 193400750 นางสาว วิภาวดี ล่ิมเจริญ
748 คอมพิวเตอร์ 193400751 นางสาว เสาวคนธ์ เมฆวัล
749 คอมพิวเตอร์ 193400752 ว่าท่ีร.ต. อภิญญา กระต่ายทอง
750 คอมพิวเตอร์ 193400753 นาย สัจจเทพ เสนีรัตน์
751 คอมพิวเตอร์ 193400754 นาง วิภา ศรีสุวพันธ์ุ
752 คอมพิวเตอร์ 193400755 นางสาว สรญา คอยก่ิง
753 คอมพิวเตอร์ 193400756 นางสาว ปวีณา มิงสะเมาะ
754 คอมพิวเตอร์ 193400757 นางสาว ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบาย
755 คอมพิวเตอร์ 193400758 นางสาว บุญนิสา สุดเสง่ียม
756 คอมพิวเตอร์ 193400759 นาง สุกัญญา สมบัติ
757 คอมพิวเตอร์ 193400760 นางสาว ณัฐทริกา ศรีแก้ว
758 คอมพิวเตอร์ 193400761 นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี
759 คอมพิวเตอร์ 193400762 นางสาว พุทธรักษา จันทรังษี
760 คอมพิวเตอร์ 193400763 นางสาว สุกัญญา ราษีบุษย์
761 คอมพิวเตอร์ 193400764 นาง ดารารัตน์ วัฒนาราษฎร์
762 คอมพิวเตอร์ 193400765 นางสาว น้ าผ้ึง โสดดี
763 คอมพิวเตอร์ 193400766 นางสาว วัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
764 คอมพิวเตอร์ 193400767 นาง พัชมน แก้วธรรม
765 คอมพิวเตอร์ 193400768 นางสาว ปริญดา วารีศรี
766 คอมพิวเตอร์ 193400769 นางสาว สิริรัตน์ สุขเมือง
767 คอมพิวเตอร์ 193400770 นาง ลินดา จันเพ็ชร์
768 คอมพิวเตอร์ 193400771 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ฟักทอง
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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 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

769 คอมพิวเตอร์ 193400772 นางสาว กนกกาญจนา เจริญสุข
770 คอมพิวเตอร์ 193400773 นางสาว นันท์หทัย แสนโสภา
771 คอมพิวเตอร์ 193400774 นาย อนิรุทธ์ิ เกณฑ์ขุนทด
772 คอมพิวเตอร์ 193400775 นาย วรเชษฐ์ ศรีประทุม
773 คอมพิวเตอร์ 193400776 นาย ธรรมนูญ สอนสูงเนิน
774 คอมพิวเตอร์ 193400777 นาย สรวิศ ปรีเลิศ
775 คอมพิวเตอร์ 193400778 นางสาว จันทมณี สระทองหน
776 คอมพิวเตอร์ 193400779 นางสาว วราภรณ์ วงษ์พันธ์ุตรี
777 คอมพิวเตอร์ 193400780 นางสาว สิริกานต์ ผาจวง
778 คอมพิวเตอร์ 193400781 นาย ธนภัทร ก าจัดโรค
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