
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 วิทยาศาสตร์ 191000001 นางสาว ฐิติมา นาลุงพรม
2 วิทยาศาสตร์ 191000002 นาย กิตติรัตน์ ฉันทะโส
3 วิทยาศาสตร์ 191000003 นางสาว ภาสินี อินทวิเศษ
4 วิทยาศาสตร์ 191000004 นางสาว ณัฐวรา ไทรสังขเฉลาพร
5 วิทยาศาสตร์ 191000005 นางสาว นิติกานต์ สังสิมมา
6 วิทยาศาสตร์ 191000006 นางสาว สายฝน โอบอ้อม
7 วิทยาศาสตร์ 191000007 นางสาว ชนิตา แพทย์พินิจ
8 วิทยาศาสตร์ 191000008 นางสาว ศุภลักษณ์ พันเจริญ
9 วิทยาศาสตร์ 191000009 นางสาว สายฝน สุพัตรสร
10 วิทยาศาสตร์ 191000010 นางสาว ดวงประภา ถ่ินล าปาง
11 วิทยาศาสตร์ 191000011 นางสาว สุเพ็ญพักตร์ จิตสุข
12 วิทยาศาสตร์ 191000012 นางสาว ศศิประภา มาตะโก
13 วิทยาศาสตร์ 191000013 นางสาว สุนิศา ปราบใหญ่
14 วิทยาศาสตร์ 191000014 นาย นพพล ป้ันอินทร์
15 วิทยาศาสตร์ 191000015 นางสาว หน่ึงฤทัย ธนูเงิน
16 วิทยาศาสตร์ 191000016 นาย โสภณ มีทอง
17 วิทยาศาสตร์ 191000017 นางสาว ณัฏฐนันท์ ข าคม
18 วิทยาศาสตร์ 191000018 นางสาว จิรายา แจ้งวิถี
19 วิทยาศาสตร์ 191000019 นางสาว นภาพร บัวหลวงงาม
20 วิทยาศาสตร์ 191000020 นางสาว สาธิตา ทากัน
21 วิทยาศาสตร์ 191000021 นางสาว อรอุษา เตียวตระกูล
22 วิทยาศาสตร์ 191000022 นางสาว กรรณิการ์ ช้างโก
23 วิทยาศาสตร์ 191000023 นางสาว ฉัตรสุดา ภู่ศิริ
24 วิทยาศาสตร์ 191000024 นางสาว สุวิมล มะลิทอง
25 วิทยาศาสตร์ 191000025 นางสาว สุชญาภัค กิจหว่าง
26 วิทยาศาสตร์ 191000026 นางสาว นิศาลักษณ์ แย้มกุล
27 วิทยาศาสตร์ 191000027 ว่าท่ีร้อย สุดารัตน์ ชะเอม
28 วิทยาศาสตร์ 191000028 นางสาว บุศราพร แห้วเพ็ชร
29 วิทยาศาสตร์ 191000029 นางสาว อ าไพ อนุตโร
30 วิทยาศาสตร์ 191000030 นางสาว อรอนงค์ ส านักโนน
31 วิทยาศาสตร์ 191000031 นางสาว วนิดา ยินดีมาก
32 วิทยาศาสตร์ 191000032 นางสาว ปานพิมพ์ ยืนตน

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 วิทยาศาสตร์ 191000033 นางสาว อังศุมาลิน สีธรรม
34 วิทยาศาสตร์ 191000034 นางสาว ดวงกมล ยินดี
35 วิทยาศาสตร์ 191000035 นางสาว ปาริฉัตร รสชุ่ม
36 วิทยาศาสตร์ 191000036 นางสาว วนิดา จันทร์ชีวา
37 วิทยาศาสตร์ 191000037 นาย วิศวะ สุขศรี
38 วิทยาศาสตร์ 191000038 นางสาว ชลธิชา เกิดเจริญ
39 วิทยาศาสตร์ 191000039 นางสาว ปองกานต์ รอดพลอย
40 วิทยาศาสตร์ 191000040 นางสาว วิภาวดี สีดา
41 วิทยาศาสตร์ 191000041 นางสาว กฤตพร เชิดชู
42 วิทยาศาสตร์ 191000042 นางสาว จันทร สุขไพรสัณฑ์
43 วิทยาศาสตร์ 191000043 นางสาว รัชดาวรรณ อุบาลี
44 วิทยาศาสตร์ 191000044 นางสาว พิญญา พรมลม
45 วิทยาศาสตร์ 191000045 นางสาว วิภาวรรณ ล้ิมประเสริฐ
46 วิทยาศาสตร์ 191000046 นาย เชิดพงษ์ รัตน์ไทรแก้ว
47 วิทยาศาสตร์ 191000047 นางสาว จริยาพร ไม้ค้าง
48 วิทยาศาสตร์ 191000048 นางสาว สุกัญญา โพธ์ิปัสสา
49 วิทยาศาสตร์ 191000049 นางสาว ศิริวรรณ ลาเทศ
50 วิทยาศาสตร์ 191000050 นางสาว อินทิมา มิตรดี
51 วิทยาศาสตร์ 191000051 นาย ณัฐพล บุตรเกตุ
52 วิทยาศาสตร์ 191000052 นาย วรโชติ จันทร์ทอง
53 วิทยาศาสตร์ 191000053 นางสาว ธนิดา ร่ืนนาค
54 วิทยาศาสตร์ 191000054 นางสาว ธัญญา แสงหิรัญ
55 วิทยาศาสตร์ 191000055 นางสาว จิตรา รสเจริญ
56 วิทยาศาสตร์ 191000056 นางสาว ลีลาวดี ลายทองสุก
57 วิทยาศาสตร์ 191000057 นางสาว รัตนาวดี มโนม่ัน
58 วิทยาศาสตร์ 191000058 นางสาว ศิริวรรณ ลิสอน
59 วิทยาศาสตร์ 191000059 นางสาว ธนาทิพ ภู่พันธ์
60 วิทยาศาสตร์ 191000060 นางสาว เสาวนีย์ บุตรสิงห์
61 วิทยาศาสตร์ 191000061 นางสาว มาลิสา ทุมพร
62 วิทยาศาสตร์ 191000062 นางสาว กรนิกา อ่อนศิริ
63 วิทยาศาสตร์ 191000063 นางสาว ชุลีพร ยางงาม
64 วิทยาศาสตร์ 191000064 นางสาว พรทิพย์ สามตรีเผือก
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65 วิทยาศาสตร์ 191000065 นางสาว ระนิษา แก้วนอก
66 วิทยาศาสตร์ 191000066 นางสาว มุกธิดา สายสกุลรัตน์
67 วิทยาศาสตร์ 191000067 นางสาว สุพรรณิกา สุหญ้านาง
68 วิทยาศาสตร์ 191000068 นางสาว เบญจมาส วรสิงห์
69 วิทยาศาสตร์ 191000069 นางสาว เบ็ญญาทิพย์ นิลรอด
70 วิทยาศาสตร์ 191000070 นางสาว ยุวดี กองเต็ม
71 วิทยาศาสตร์ 191000071 นางสาว ศันสนีย์ หารสุโพธ์ิ
72 วิทยาศาสตร์ 191000072 นางสาว มนัสยา โพธ์ิประสาท
73 วิทยาศาสตร์ 191000073 นางสาว สุรัชฎา แก้วดี
74 วิทยาศาสตร์ 191000074 นาย ศุภโชค สีทา
75 วิทยาศาสตร์ 191000075 นางสาว กัลยาณี เภาค า
76 วิทยาศาสตร์ 191000076 นางสาว วัชราภรณ์ อุดมพันธ์
77 วิทยาศาสตร์ 191000077 นางสาว นรากร สอนอินทร์
78 วิทยาศาสตร์ 191000078 นางสาว ภัทราวรรณ ทรัพย์ศิริ
79 วิทยาศาสตร์ 191000079 นางสาว กมลพรรณ บุญปลอด
80 วิทยาศาสตร์ 191000080 นางสาว อารียา แก้วอ่ิม
81 วิทยาศาสตร์ 191000081 นางสาว วิชชุลดา ค ามูลตา
82 วิทยาศาสตร์ 191000082 นาย พรเทพ จันทรโคตร
83 วิทยาศาสตร์ 191000083 นางสาว มณัญยา ดีย่ิง
84 วิทยาศาสตร์ 191000084 นางสาว สรินดา หลาบนอก
85 วิทยาศาสตร์ 191000085 นาย วัชระ ประมูลสิน
86 วิทยาศาสตร์ 191000086 นางสาว ณัฐทิตา โพคา
87 วิทยาศาสตร์ 191000087 นางสาว จิณห์นิภา หารรุ่งศรี
88 วิทยาศาสตร์ 191000088 นางสาว แพรวลิตา ภูมิกาศ
89 วิทยาศาสตร์ 191000089 นางสาว วริษา วศินสังวร
90 วิทยาศาสตร์ 191000090 นางสาว ธัญนิชา ม่ันจินดา
91 วิทยาศาสตร์ 191000091 นางสาว สุมาลี ขรรศร
92 วิทยาศาสตร์ 191000092 นางสาว สุวิมล เข้มแข็ง
93 วิทยาศาสตร์ 191000093 นางสาว เกศนีย์ บุญจันทร์
94 วิทยาศาสตร์ 191000094 นางสาว สิริรัตน์ เหลนปก
95 วิทยาศาสตร์ 191000095 นางสาว อรพรรณ ขัมภรัตน์
96 วิทยาศาสตร์ 191000096 นางสาว ภารุณี ฟักต้ัว
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97 วิทยาศาสตร์ 191000097 นางสาว จตุพร สุวรรณประเสริฐ
98 วิทยาศาสตร์ 191000098 นางสาว ทิพย์สุดา บุญโสม
99 วิทยาศาสตร์ 191000099 นางสาว พนัดดา ยางสวย
100 วิทยาศาสตร์ 191000100 นางสาว ปาลิดา ทนุรัตน์
101 วิทยาศาสตร์ 191000101 นางสาว ไพรลิน บุพชาติ
102 วิทยาศาสตร์ 191000102 นาย ปิติวัฒน์ เสือสวัสด์ิ
103 วิทยาศาสตร์ 191000103 นางสาว ภัทธรินทร์ นิลสระคู
104 วิทยาศาสตร์ 191000104 นางสาว สมฤทัย แสงเผ่น
105 วิทยาศาสตร์ 191000105 นางสาว ภาวิณี แสนสง่า
106 วิทยาศาสตร์ 191000106 นางสาว ธนิชา สมบัติมหาโชค
107 วิทยาศาสตร์ 191000107 นางสาว เปรมวดี ซุยสกุล
108 วิทยาศาสตร์ 191000108 ว่าท่ีร้อย รจนา พืชเกิด
109 วิทยาศาสตร์ 191000109 นางสาว เดือนเพ็ญ ถาวรศักด์ิ
110 วิทยาศาสตร์ 191000110 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์ดี
111 วิทยาศาสตร์ 191000111 นาย สมชาติ หยกย่ิงเจริญลาภ
112 วิทยาศาสตร์ 191000112 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ แก้วเต่า
113 วิทยาศาสตร์ 191000113 นางสาว กุสุมาลย์ พรหมดนตรี
114 วิทยาศาสตร์ 191000114 นางสาว ชมัยพร สุขสิงห์
115 วิทยาศาสตร์ 191000115 นางสาว สุทธิตา ภาระเวช
116 วิทยาศาสตร์ 191000116 นางสาว เจนจิรา มานะศรี
117 วิทยาศาสตร์ 191000117 นางสาว สินีนาฏ แตงรอด
118 วิทยาศาสตร์ 191000118 นางสาว รัชฎา จุตะโน
119 วิทยาศาสตร์ 191000119 นาย ธนาวุฒิ อดิษะ
120 วิทยาศาสตร์ 191000120 นาง สาวิตตรี บางวัด
121 วิทยาศาสตร์ 191000121 นางสาว ฐิติพร แก้วตุ้ม
122 วิทยาศาสตร์ 191000122 นางสาว ครองขวัญ ปานปน
123 วิทยาศาสตร์ 191000123 นางสาว ปรานี ศรีจันทร์
124 วิทยาศาสตร์ 191000124 นางสาว ไพรินทร์ สังข์ทอง
125 วิทยาศาสตร์ 191000125 นางสาว สัณห์สุดา ป่ินแก้ว
126 วิทยาศาสตร์ 191000126 นางสาว ปานหทัย เฉ่ือยฉ่ า
127 วิทยาศาสตร์ 191000127 นางสาว นิรดา กาญจนประกอบ
128 วิทยาศาสตร์ 191000128 นางสาว อภิญญา อุ่นแก้ว
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129 วิทยาศาสตร์ 191000129 นางสาว สุชาดา อู่ตะเภา
130 วิทยาศาสตร์ 191000130 นางสาว จิตรลดา สิงหะรักษ์
131 วิทยาศาสตร์ 191000131 นาย สุภกฤษฏ์ิ ชาวป่า
132 วิทยาศาสตร์ 191000132 นางสาว รัตนา สนิทพจน์
133 วิทยาศาสตร์ 191000133 นางสาว ธิดาวรรณ ทองใบ
134 วิทยาศาสตร์ 191000134 นางสาว ปรีชญา ต้ังจิตรมณีศักดา
135 วิทยาศาสตร์ 191000135 นางสาว พนิดา วังม่วงแงว
136 วิทยาศาสตร์ 191000136 นางสาว เอ้ืองฟ้า พากเพียร
137 วิทยาศาสตร์ 191000137 นางสาว อัจฉราภรณ์ มีพันธ์
138 วิทยาศาสตร์ 191000138 ส.อ.หญิง ผุสรัตน์ เมืองพิล
139 วิทยาศาสตร์ 191000139 นาย เอกชัย เอ่ียมสุขมงคล
140 วิทยาศาสตร์ 191000140 นางสาว ณัฐกานต์ เกิดสมนึก
141 วิทยาศาสตร์ 191000141 นางสาว เบญญาพร ศรเทพา
142 วิทยาศาสตร์ 191000142 นางสาว ณัชชา เอ่ียมพูล
143 วิทยาศาสตร์ 191000143 นาย ต้นตระการ จ าปารัตน์
144 วิทยาศาสตร์ 191000144 นางสาว ณัฐกานต์ พละมาตย์
145 วิทยาศาสตร์ 191000145 นางสาว กุลโรจน์ ไกรทอง
146 วิทยาศาสตร์ 191000146 นางสาว พรพัชร์ ลักษิตานนท์
147 วิทยาศาสตร์ 191000147 นางสาว ทิพพยาภรณ์ นิลเพชร
148 วิทยาศาสตร์ 191000148 นางสาว วนิดา ชัยปลัด
149 วิทยาศาสตร์ 191000149 นางสาว เจนจิรา ม่ิงขวัญ
150 วิทยาศาสตร์ 191000150 นางสาว กาญจนา บ ารุงกิจ
151 วิทยาศาสตร์ 191000151 นางสาว ชญาณ์นินท์ พรหมบุตร
152 วิทยาศาสตร์ 191000152 นางสาว ชุลีภรณ์ จันทร์กระจ่าง
153 วิทยาศาสตร์ 191000153 ว่าท่ีร้อย พัชราภรณ์ ศักด์ิดา
154 วิทยาศาสตร์ 191000154 นางสาว อาริยาวรรณ บุญค้ า
155 วิทยาศาสตร์ 191000155 นางสาว ผกาสินี วรกาญจนกุล
156 วิทยาศาสตร์ 191000156 นาง ภัชราพร ใสใหม
157 วิทยาศาสตร์ 191000157 นางสาว ศิริพร กองแก้ว
158 วิทยาศาสตร์ 191000158 นางสาว วาทินี ปรีส าเนียง
159 วิทยาศาสตร์ 191000159 นางสาว ฮาฟีร์ซา อาดะ
160 วิทยาศาสตร์ 191000160 นางสาว ธัญญารัตน์ บุรวงค์
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161 วิทยาศาสตร์ 191000161 นางสาว ก่ิงกมล หล้าพรม
162 วิทยาศาสตร์ 191000162 นางสาว นฤมล จิตประไพ
163 วิทยาศาสตร์ 191000163 นางสาว ประภาพร กล่ินใกล้
164 วิทยาศาสตร์ 191000164 นางสาว เยาวพา ลือชา
165 วิทยาศาสตร์ 191000165 นาง ศิรินภา เพ็ชรใจศักด์ิ
166 วิทยาศาสตร์ 191000166 นาย จานนท์ ศรีเกตุ
167 วิทยาศาสตร์ 191000167 นางสาว ณัฐชา เพียสังกะ
168 วิทยาศาสตร์ 191000168 นางสาว วีรยา พันสาวนัด
169 วิทยาศาสตร์ 191000169 นางสาว สุทธินี งามย่ิง
170 วิทยาศาสตร์ 191000170 นางสาว ณัฐกาญจน์ ลีสุขสาม
171 วิทยาศาสตร์ 191000171 นางสาว ปรัศมน ท้าวสัน
172 วิทยาศาสตร์ 191000172 นางสาว ฐิติมา ชัยเวช
173 วิทยาศาสตร์ 191000173 นางสาว ธนิดา จิตรลดาพงศ์
174 วิทยาศาสตร์ 191000174 นางสาว กฤติมา ลุนกระพ้ี
175 วิทยาศาสตร์ 191000175 นางสาว พานทอง สินจันทร์
176 วิทยาศาสตร์ 191000176 นางสาว นุสบา ถาวรไพบูลย์เจริญ
177 วิทยาศาสตร์ 191000177 นาง วิลาวัลณ์ ธรรมวิชิต
178 วิทยาศาสตร์ 191000178 นางสาว ณิชารีย์ ทองเดช
179 วิทยาศาสตร์ 191000179 นางสาว กุสุมา สารบรรณ
180 วิทยาศาสตร์ 191000180 นางสาว ชฎาพร หงษ์พงษ์
181 วิทยาศาสตร์ 191000181 นางสาว นิศารัตน์ ล่ าสัน
182 วิทยาศาสตร์ 191000182 นางสาว ขวัญธีรา แซ่อ้ึง
183 วิทยาศาสตร์ 191000183 นาย นิพิฐพนธ์ อินทรพล
184 วิทยาศาสตร์ 191000184 นางสาว จิราภรณ์ จันท า
185 วิทยาศาสตร์ 191000185 นางสาว จิราวรรณ จันท า
186 วิทยาศาสตร์ 191000186 นางสาว ดวงกมล เน่ืองสกล
187 วิทยาศาสตร์ 191000187 นางสาว ปวีณา อุ้มกลาง
188 วิทยาศาสตร์ 191000188 นางสาว ภาณุมาส อินต๊ะสาร
189 วิทยาศาสตร์ 191000189 นางสาว นิตยา กาบแก้ว
190 วิทยาศาสตร์ 191000190 นางสาว กรรณิการ์ กันโสม
191 วิทยาศาสตร์ 191000191 นางสาว กัลยาณี ชัยห้วยห้า
192 วิทยาศาสตร์ 191000192 นางสาว เสาวลักษณ์ ทันใจ
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193 วิทยาศาสตร์ 191000193 นางสาว นพมาศ ตันตระกูล
194 วิทยาศาสตร์ 191000194 นาย อรรถวิทย์ สีดามุย
195 วิทยาศาสตร์ 191000195 นางสาว จุฑามาศ น้อยบัวงาม
196 วิทยาศาสตร์ 191000196 นางสาว สุธาสินี พิทักษ์วนาราษฎร์
197 วิทยาศาสตร์ 191000197 นางสาว สิริวิมล อยู่ย่ังยืน
198 วิทยาศาสตร์ 191000198 นางสาว วิชุดา ทิจ าปา
199 วิทยาศาสตร์ 191000199 นางสาว สุชาดา แก้วแสงสิม
200 วิทยาศาสตร์ 191000200 นาย ธีรชัย แย้มทับ
201 วิทยาศาสตร์ 191000201 นางสาว กาญจนา อินต๊ะขัน
202 วิทยาศาสตร์ 191000202 นาย ณัฐชา นาคใหญ่
203 วิทยาศาสตร์ 191000203 นาย โยธิน แสงสุดตา
204 วิทยาศาสตร์ 191000204 นางสาว ธัญกมล เจริญสุข
205 วิทยาศาสตร์ 191000205 นาย ธนะศักด์ิ ระภักดี
206 วิทยาศาสตร์ 191000206 นางสาว ณัฐธันยา เอ็มโอด
207 วิทยาศาสตร์ 191000207 นางสาว วรรณา เรือนนุช
208 วิทยาศาสตร์ 191000208 นางสาว วรรณี มะรีเป็น
209 วิทยาศาสตร์ 191000209 นางสาว นิตยา มอญงาม
210 วิทยาศาสตร์ 191000210 นาง ศิริวรรณ สังหม่ืนเหม้า
211 วิทยาศาสตร์ 191000211 นาย อาทิตย์ โพธ์ิเงินงาม
212 วิทยาศาสตร์ 191000212 นางสาว สุภาวิตา คงแจ่ม
213 วิทยาศาสตร์ 191000213 นางสาว ศศิวิภา อินทรสกุล
214 วิทยาศาสตร์ 191000214 นางสาว สโรชา สมบุญลาภ
215 วิทยาศาสตร์ 191000215 นางสาว รุ่งนภา มุ่งแฝงกลาง
216 วิทยาศาสตร์ 191000216 นางสาว วิไลพร แก้วบรม
217 วิทยาศาสตร์ 191000217 นางสาว ชนาภา เจียมวิจิตร์
218 วิทยาศาสตร์ 191000218 นางสาว พรพิษา โพธ์ิหลวง
219 วิทยาศาสตร์ 191000219 นางสาว น้ าเงิน สีแสด
220 วิทยาศาสตร์ 191000220 นาย ฌานุพงษ์ สมสวย
221 วิทยาศาสตร์ 191000221 นางสาว ชลดา มลิวัลย์
222 วิทยาศาสตร์ 191000222 นางสาว รัชดาภรณ์ กองกูล
223 วิทยาศาสตร์ 191000223 นางสาว รัตนาพร ศรีแจ่มแจ้ง
224 วิทยาศาสตร์ 191000224 นางสาว ปนิตา ธนากรเลิศ
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225 วิทยาศาสตร์ 191000225 นางสาว ธิดารัตน์ ปัทมะ
226 วิทยาศาสตร์ 191000226 นางสาว นภาศรี น่ิมพิลา
227 วิทยาศาสตร์ 191000227 นางสาว อิทธิญา สุขศรี
228 วิทยาศาสตร์ 191000228 นางสาว สุปราณี ท าบุญย่ิง
229 วิทยาศาสตร์ 191000229 นางสาว ปาริฉัตร เทียนไชย
230 วิทยาศาสตร์ 191000230 นางสาว อารยา ตาลสิทธ์ิ
231 วิทยาศาสตร์ 191000231 นาย วรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช
232 วิทยาศาสตร์ 191000232 นาย ธีรพงษ์ ทาษี
233 วิทยาศาสตร์ 191000233 นางสาว สุดารัตน์ ฉลองบุญ
234 วิทยาศาสตร์ 191000234 นางสาว ปิยะวรรณ สันทัดการ
235 วิทยาศาสตร์ 191000235 นาย ณัฐพล สมัยกลาง
236 วิทยาศาสตร์ 191000236 นางสาว กิติยา ตามัน
237 วิทยาศาสตร์ 191000237 นางสาว กนกพร คามะปะใน
238 วิทยาศาสตร์ 191000238 นางสาว ปิยะวรรณ จันทะขาล
239 วิทยาศาสตร์ 191000239 นางสาว อัญชิษฐา ปัจฉา
240 วิทยาศาสตร์ 191000240 นางสาว กมลชนก ก าเนิดเพ็ชร
241 วิทยาศาสตร์ 191000241 นางสาว เจนจิรา กุลรัตน์
242 วิทยาศาสตร์ 191000242 นางสาว อุณหนัน ปราบสันเทียะ
243 วิทยาศาสตร์ 191000243 นาย ชนม์ชนัญ ธนูพราน
244 วิทยาศาสตร์ 191000244 นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธ์ิ
245 วิทยาศาสตร์ 191000245 นางสาว เสาวลี ศรีทุ่ง
246 วิทยาศาสตร์ 191000246 นางสาว ทิพย์รัตน์ แสงใจดี
247 วิทยาศาสตร์ 191000247 นางสาว ธิดารัตน์ รัตนสุพร
248 วิทยาศาสตร์ 191000248 นางสาว สุภรัตน์ แก่เมือง
249 วิทยาศาสตร์ 191000249 นางสาว จันทร์จิรา ใหญ่ปางแก้ว
250 วิทยาศาสตร์ 191000250 นางสาว ธัญญาพร ศรีนาทม
251 วิทยาศาสตร์ 191000251 นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร
252 วิทยาศาสตร์ 191000252 นางสาว สุนีย์ บุญเกิด
253 วิทยาศาสตร์ 191000253 นางสาว ชุติสราม์ ไกรเวด
254 วิทยาศาสตร์ 191000254 นางสาว ธนิดา จันทรสูตร
255 วิทยาศาสตร์ 191000255 นางสาว ครองขวัญ หม่ืนเป็ง
256 วิทยาศาสตร์ 191000256 นาย ณัฐ กาญจนพันธ์
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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

257 วิทยาศาสตร์ 191000257 นางสาว จิราพร พลสงคราม
258 วิทยาศาสตร์ 191000258 นางสาว รัตน์สุดา ช่วยม่ิง
259 วิทยาศาสตร์ 191000259 นางสาว โยทะกา อันทะหวา
260 วิทยาศาสตร์ 191000260 นางสาว ปิยธิดา พิณวานิช
261 วิทยาศาสตร์ 191000261 นางสาว วิรัลพัชร ศรีจันทร
262 วิทยาศาสตร์ 191000262 นางสาว จันทร์ธณา เจริญวัย
263 วิทยาศาสตร์ 191000263 นางสาว กิตติพร กมลตรี
264 วิทยาศาสตร์ 191000264 นางสาว อารยา ค าคนซ่ือ
265 วิทยาศาสตร์ 191000265 นางสาว มะลิสา ทศพรพรหม
266 วิทยาศาสตร์ 191000266 นางสาว สุธาสิณี สีสุก
267 วิทยาศาสตร์ 191000267 นางสาว กุลพัชร ศรีแก้ว
268 วิทยาศาสตร์ 191000268 นางสาว เปรมรัตน์ วงษ์แก้ว
269 วิทยาศาสตร์ 191000269 นางสาว กุลจิรา ทองค าชุม
270 วิทยาศาสตร์ 191000270 นางสาว นรีกมล โนราช
271 วิทยาศาสตร์ 191000271 นางสาว รุ่งลาวัลย์ พลอาจ
272 วิทยาศาสตร์ 191000272 นางสาว ลดารัตน์ หวานล้ า
273 วิทยาศาสตร์ 191000273 นางสาว นฤมล บุญหาญ
274 วิทยาศาสตร์ 191000274 นางสาว ล าพูน ศรีจันทร์อ่อน
275 วิทยาศาสตร์ 191000275 นางสาว นริศรา ตันติศิลาชัย
276 วิทยาศาสตร์ 191000276 นางสาว ปราณณิชา ภิวันแก้ว
277 วิทยาศาสตร์ 191000277 นางสาว ปวีณา ศรีหวัง
278 วิทยาศาสตร์ 191000278 ว่าท่ีร.ต. เอกภพ บุดดา
279 วิทยาศาสตร์ 191000279 นางสาว ชลธิชา ยินรามัญ
280 วิทยาศาสตร์ 191000280 ว่าท่ีร้อยตรี พงศกร สีหาวงษ์
281 วิทยาศาสตร์ 191000281 นางสาว วริษา ถุงแก้ว
282 วิทยาศาสตร์ 191000282 นางสาว ปภัชญา มูลตรีบุตร
283 วิทยาศาสตร์ 191000283 นางสาว พิศมัย เด่นดวง
284 วิทยาศาสตร์ 191000284 นางสาว มะลิวรรณ โวหารคล่อง
285 วิทยาศาสตร์ 191000285 นางสาว ก่ิงกมล บุญพา
286 วิทยาศาสตร์ 191000286 นาย จตุพร แก้วเวียง
287 วิทยาศาสตร์ 191000287 นางสาว วราลี ทองอ่อน
288 วิทยาศาสตร์ 191000288 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีพยัพ
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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

289 วิทยาศาสตร์ 191000289 นางสาว จิราวรรณ ต้ังใจ
290 วิทยาศาสตร์ 191000290 นางสาว ฐิติพร เป็งค าตา
291 วิทยาศาสตร์ 191000291 นางสาว อุไรวรรณ ดงประการ
292 วิทยาศาสตร์ 191000292 นางสาว กรรณิการ์ มณเฑียรทอง
293 วิทยาศาสตร์ 191000293 นางสาว ปารมี บุญญาเจริญกุล
294 วิทยาศาสตร์ 191000294 นางสาว ศรีไพร ยงสกุลนวลศรี
295 วิทยาศาสตร์ 191000295 นางสาว เปมิกา คล่ีบุญ
296 วิทยาศาสตร์ 191000296 นางสาว วราภรณ์ อาจปักษา
297 วิทยาศาสตร์ 191000297 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง
298 วิทยาศาสตร์ 191000298 นางสาว พัชนี ปานคง
299 วิทยาศาสตร์ 191000299 นาย อนุภัทร ช้อยสามนาค
300 วิทยาศาสตร์ 191000300 นางสาว สุภาพร เจริญสว่าง
301 วิทยาศาสตร์ 191000301 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีอรุณ
302 วิทยาศาสตร์ 191000302 นางสาว กณิศา อนุลีจันทร์
303 วิทยาศาสตร์ 191000303 นาย ดนัย ใจกล้า
304 วิทยาศาสตร์ 191000304 นางสาว กาญจนาพร พันธ์บุปผา
305 วิทยาศาสตร์ 191000305 นางสาว การน์สินันท์ แสงเงิน
306 วิทยาศาสตร์ 191000306 นางสาว ปิยภรณ์ ดาศรี
307 วิทยาศาสตร์ 191000307 นาย นายกฤษดา ภูริวัฒนปราการ
308 วิทยาศาสตร์ 191000308 นาย ปวรปรัชญ์ วงษ์สวัสด์ิ
309 วิทยาศาสตร์ 191000309 นางสาว ชนานันท์ หิมวรรณ
310 วิทยาศาสตร์ 191000310 นางสาว เกษศิรินทร์ สระเสียงดี
311 วิทยาศาสตร์ 191000311 นางสาว ปัทมา หม่ืนอาราม
312 วิทยาศาสตร์ 191000312 นางสาว นิภาพร โพธ์ิทอง
313 วิทยาศาสตร์ 191000313 นางสาว วิภารัตน์ คชลน
314 วิทยาศาสตร์ 191000314 นางสาว ประจิรา ไพเราะ
315 วิทยาศาสตร์ 191000315 นางสาว วิชชุตา จินาชี
316 วิทยาศาสตร์ 191000316 นางสาว อรญา เซ่ียงจ๊ง
317 วิทยาศาสตร์ 191000317 นางสาว พัชราภรณ์ ใจแสน
318 วิทยาศาสตร์ 191000318 นาย สุรชัย สุยะเขต
319 วิทยาศาสตร์ 191000319 นางสาว เจนจิรา คงจินดา
320 วิทยาศาสตร์ 191000320 นาง สุพรรณี พงษ์สุวรรณ
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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

321 วิทยาศาสตร์ 191000321 นางสาว สุวนันท์ สุดแสง
322 วิทยาศาสตร์ 191000322 นางสาว นีรนุช โหนดเกรียง
323 วิทยาศาสตร์ 191000323 นางสาว จันทิมา ชัยยะศิริสุวรรณ
324 วิทยาศาสตร์ 191000324 นางสาว กนกกาญจน์ เรืองโต
325 วิทยาศาสตร์ 191000325 นางสาว มณีรัตน์ หวายลี
326 วิทยาศาสตร์ 191000326 นางสาว จันทราภรณ์ ป้องนารา
327 วิทยาศาสตร์ 191000327 นางสาว น้ าค้าง เหมรา
328 วิทยาศาสตร์ 191000328 นางสาว นารีรัตน์ เครือแก้ว
329 วิทยาศาสตร์ 191000329 นางสาว ณัฏฐา แจ่มใจหาญ
330 วิทยาศาสตร์ 191000330 นาย ภาคภูมิ ศิริบูรณ์
331 วิทยาศาสตร์ 191000331 นางสาว สุทธิดา ต้นวาตะ
332 วิทยาศาสตร์ 191000332 นางสาว จิรารัตน์ หนองยาง
333 วิทยาศาสตร์ 191000333 นางสาว โสภาวรรณ โลนุชิต
334 วิทยาศาสตร์ 191000334 นางสาว ศุกลภัทร มุมทอง
335 วิทยาศาสตร์ 191000335 นางสาว สีวิกา จุ่นอยู่
336 วิทยาศาสตร์ 191000336 นางสาว อัจฉราพร วงศ์เกียรติขจร
337 วิทยาศาสตร์ 191000337 นางสาว นพมาศ ประเสริฐอินทร์
338 วิทยาศาสตร์ 191000338 นาง พรรณรพี เรืองประพันธ์
339 วิทยาศาสตร์ 191000339 นางสาว วนิดา ผิวทองอ่อน
340 วิทยาศาสตร์ 191000340 นางสาว ส าลี จวงจันทร์
341 วิทยาศาสตร์ 191000341 นางสาว กมลชนก วิวัฒน์พัฒนวงศ์
342 วิทยาศาสตร์ 191000342 นางสาว ชมพูนุช ตันสิงห์
343 วิทยาศาสตร์ 191000343 นางสาว อุษณี ทะทา
344 วิทยาศาสตร์ 191000344 นางสาว สมฤดี บุตรพรม
345 วิทยาศาสตร์ 191000345 นางสาว ดวงพร พลเดชา
346 วิทยาศาสตร์ 191000346 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์เพชรชัย
347 วิทยาศาสตร์ 191000347 นางสาว มาริสา มาช่วย
348 วิทยาศาสตร์ 191000348 นางสาว มินตา ขอบพิมาย
349 วิทยาศาสตร์ 191000349 นางสาว นันนิภา บุญยง
350 วิทยาศาสตร์ 191000350 นางสาว รัตติยา สว่างตา
351 วิทยาศาสตร์ 191000351 นาย กัมปนาท สุนทรา
352 วิทยาศาสตร์ 191000352 นางสาว อัญชนา ประเสริฐสังข์
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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

353 วิทยาศาสตร์ 191000353 นางสาว ปริญญาวรรณ ครองส าราญ
354 วิทยาศาสตร์ 191000354 นางสาว รังสิยา ใจดี
355 วิทยาศาสตร์ 191000355 นางสาว ณัฐวดี ช่างพิมพ์
356 วิทยาศาสตร์ 191000356 นางสาว กนกพร สุวรรณเทน
357 วิทยาศาสตร์ 191000357 นางสาว พรทิพย์ ฉิมวัย
358 วิทยาศาสตร์ 191000358 นางสาว พรทิพย์ สวัสด์ิสิทธิโชค
359 วิทยาศาสตร์ 191000359 นางสาว พัชรี แผ้วสมบุญ
360 วิทยาศาสตร์ 191000360 นางสาว รัตติกาล ตนภู
361 วิทยาศาสตร์ 191000361 นาย สันติสุข ค าไพเราะ
362 วิทยาศาสตร์ 191000362 นางสาว วิภาพร รอดแสง
363 วิทยาศาสตร์ 191000363 นาย เกียรติศักด์ิ เรืองจรูญ
364 วิทยาศาสตร์ 191000364 นางสาว ภัทราวดี ธัญญเจริญ
365 วิทยาศาสตร์ 191000365 นางสาว ณิชนันท์ ศรีสังข์
366 วิทยาศาสตร์ 191000366 นางสาว พิกุลรัตน์ พิมพ์อุบล
367 วิทยาศาสตร์ 191000367 นางสาว ศิริขวัญ พูลพร้าว
368 วิทยาศาสตร์ 191000368 นางสาว กมลพรรณ ดีวงษ์
369 วิทยาศาสตร์ 191000369 นางสาว อาภาภรณ์ เผ่าหัวสระ
370 วิทยาศาสตร์ 191000370 นางสาว สุชานันท์ ไทธะนุ
371 วิทยาศาสตร์ 191000371 นางสาว ธิดารัตน์ เอกนิล
372 วิทยาศาสตร์ 191000372 นางสาว จุฑารัตน์ พรมโสภา
373 วิทยาศาสตร์ 191000373 นางสาว ศจี เปร่ืองศรี
374 วิทยาศาสตร์ 191000374 นางสาว ช่อทิพย์ สืบใจยศ
375 วิทยาศาสตร์ 191000375 นาย ศราวุธ เหล่ียมสิงขร
376 วิทยาศาสตร์ 191000376 นางสาว สมจินดา อินจ่าย
377 วิทยาศาสตร์ 191000377 นางสาว สุวิมล เป่ียมผล
378 วิทยาศาสตร์ 191000378 นาย สรณ์ศิริ ปฐมสุริยะพร
379 วิทยาศาสตร์ 191000379 นางสาว สุพิญญา สว่างอารมณ์
380 วิทยาศาสตร์ 191000380 นางสาว อรวรรณ สังกรณีย์
381 วิทยาศาสตร์ 191000381 นางสาว อรุณี สราญรมย์
382 วิทยาศาสตร์ 191000382 นางสาว ศุภาพิชญ์ หารภาพ
383 วิทยาศาสตร์ 191000383 นางสาว อรยา รินทร
384 วิทยาศาสตร์ 191000384 นาง นิตยา อนุทูล
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

385 วิทยาศาสตร์ 191000385 นาย ณัฐวัฒน์ ปากพลีนอก
386 วิทยาศาสตร์ 191000386 นางสาว นฤชา ทองล้ า
387 วิทยาศาสตร์ 191000387 นาย นพพงษ์ พินเขียว
388 วิทยาศาสตร์ 191000388 นางสาว จินตนา อ่อนจันทร์
389 วิทยาศาสตร์ 191000389 นางสาว ธิดารัตน์ บุญศรี
390 วิทยาศาสตร์ 191000390 นางสาว สุนิศา ผุยสาธรรม
391 วิทยาศาสตร์ 191000391 นางสาว รุ่งนภา ทองลาด
392 วิทยาศาสตร์ 191000392 นางสาว พรรณิภา เกตโล
393 วิทยาศาสตร์ 191000393 นางสาว อรุณี ซ้ิมง้ึน
394 วิทยาศาสตร์ 191000394 นางสาว เจนจิรา ผลค า
395 วิทยาศาสตร์ 191000395 นางสาว พจนีย์ ฉลูสี
396 วิทยาศาสตร์ 191000396 นางสาว สุกัญญา พิมพ์บุญ
397 วิทยาศาสตร์ 191000397 นางสาว สิวพร นพพิบูลย์
398 วิทยาศาสตร์ 191000398 นางสาว กาญจนา บุตรจอมชัย
399 วิทยาศาสตร์ 191000399 นางสาว สุธาสินี จ่ันอาจ
400 วิทยาศาสตร์ 191000400 นางสาว ผกามาศ วิจิตร
401 วิทยาศาสตร์ 191000401 นางสาว น้ าเพชร ค าตัน
402 วิทยาศาสตร์ 191000402 นางสาว นริศรา นัดรัตน์
403 วิทยาศาสตร์ 191000403 นาย พงษ์รพี มาตตะโก
404 วิทยาศาสตร์ 191000404 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าจันทร์
405 วิทยาศาสตร์ 191000405 นางสาว สุภาพร ศรีหาบุตร
406 วิทยาศาสตร์ 191000406 นางสาว จริงใจ ป่ินงาม
407 วิทยาศาสตร์ 191000407 นางสาว วราภรณ์ โพดี
408 วิทยาศาสตร์ 191000408 นางสาว จิราวรรณ รอดส าราญ
409 วิทยาศาสตร์ 191000409 นางสาว รัตติกร แข็งพิลา
410 วิทยาศาสตร์ 191000410 นางสาว ศศิธาดา ฤทธิรณ
411 วิทยาศาสตร์ 191000411 นางสาว กาญจนา ใจม่ัน
412 วิทยาศาสตร์ 191000412 นางสาว ณัฐพร จันทร์ดี
413 วิทยาศาสตร์ 191000413 นางสาว อมรรัตน์ ค าภูเงิน
414 วิทยาศาสตร์ 191000414 นางสาว สิริรัตน์ สนสุวรรณ์
415 วิทยาศาสตร์ 191000415 นางสาว วาสนา ไผ่งาม
416 วิทยาศาสตร์ 191000416 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีบัวทอง
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

417 วิทยาศาสตร์ 191000417 นางสาว ปรางค์ทอง จันลาพันธ์
418 วิทยาศาสตร์ 191000418 นางสาว กวิตา เหมาเหมาะดี
419 วิทยาศาสตร์ 191000419 นางสาว จันจิรา ประดิษฐ์ธรรม
420 วิทยาศาสตร์ 191000420 นาย พิชญา อินรัญ
421 วิทยาศาสตร์ 191000421 นางสาว ชัชรีย์ ศรีภิบาล
422 วิทยาศาสตร์ 191000422 นางสาว จินดารัตน์ กอมณี
423 วิทยาศาสตร์ 191000423 สิบเอก สุรชัย พรมเกิด
424 วิทยาศาสตร์ 191000424 นางสาว สุจินดา ไชยสุวรรณ
425 วิทยาศาสตร์ 191000425 นางสาว จันทิมา อนุพันธ์
426 วิทยาศาสตร์ 191000426 นาย ปรัชญา ตรีเลิศพจน์กุล
427 วิทยาศาสตร์ 191000427 นางสาว พัชราพร เขียวดวงดี
428 วิทยาศาสตร์ 191000428 นางสาว ชุติมา ล าใยสุวิมล
429 วิทยาศาสตร์ 191000429 นางสาว อันธิกา ดีกระโทก
430 วิทยาศาสตร์ 191000430 นางสาว วิรญา ปานไข่
431 วิทยาศาสตร์ 191000431 นางสาว อภัสรา ศรีเฉลา
432 วิทยาศาสตร์ 191000432 นางสาว ระพีพรรณ ดอนเงิน
433 วิทยาศาสตร์ 191000433 นางสาว ชนากานต์ สายนาค
434 วิทยาศาสตร์ 191000434 นางสาว วงเดือน พรมมา
435 วิทยาศาสตร์ 191000435 นางสาว ดวงหทัย ผิวงาม
436 วิทยาศาสตร์ 191000436 นางสาว ศิรินภา บุไธสง
437 วิทยาศาสตร์ 191000437 นางสาว เพ็ญนภา กองแก้ว
438 วิทยาศาสตร์ 191000438 นางสาว พรรณพิไลย ไทรทองมี
439 วิทยาศาสตร์ 191000439 นางสาว กนกวรรณ แก้วประเสริฐ
440 วิทยาศาสตร์ 191000440 นาย ธีรวัฒน์ ค าสุข
441 วิทยาศาสตร์ 191000441 นางสาว อนุสรณ์ พงษ์เพ็ง
442 วิทยาศาสตร์ 191000442 ว่าท่ีร้อย เสาวนีย์ เผ่าฉนวน
443 วิทยาศาสตร์ 191000443 นางสาว เบญจวรรณ เนียมหมวด
444 วิทยาศาสตร์ 191000444 นางสาว กนกวรรณ ผ่องใส
445 วิทยาศาสตร์ 191000445 นางสาว หรรษา สีใส
446 วิทยาศาสตร์ 191000446 นางสาว จุฑามาศ ยูงรัมย์
447 วิทยาศาสตร์ 191000447 นางสาว ฐิตาพร ล้านค า
448 วิทยาศาสตร์ 191000448 นาย วิสุทธ์ิ ศักด์ิศรีสกุล
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

449 วิทยาศาสตร์ 191000449 นางสาว จุฑารัตน์ พัดทอง
450 วิทยาศาสตร์ 191000450 นางสาว เพ็ญนภา อินทร์ไพร
451 วิทยาศาสตร์ 191000451 นางสาว ศุภธิดา สายใจ
452 วิทยาศาสตร์ 191000452 นางสาว อรณี อินทร์จอหอ
453 วิทยาศาสตร์ 191000453 นางสาว รสสุคนธ์ สุริยันต์
454 วิทยาศาสตร์ 191000454 นางสาว วนิดา อะโรคา
455 วิทยาศาสตร์ 191000455 นางสาว บุษบา จ าปาทอง
456 วิทยาศาสตร์ 191000456 นาย วินัย อิทธิ
457 วิทยาศาสตร์ 191000457 นางสาว สุมิตรา รักษาวงค์
458 วิทยาศาสตร์ 191000458 นางสาว วันนิสา สีอัดชา
459 วิทยาศาสตร์ 191000459 นางสาว ศิริขวัญ ใจหาญ
460 วิทยาศาสตร์ 191000460 นางสาว อรัญญิกา เอมมัส
461 วิทยาศาสตร์ 191000461 นาย อนุวัฒน์ พุกเปล่ียน
462 วิทยาศาสตร์ 191000462 นางสาว สุกัญญา ชูศรีวาส
463 วิทยาศาสตร์ 191000463 นางสาว เยาวลักษณ์ มะลิวงศ์
464 วิทยาศาสตร์ 191000464 นางสาว ณัฐพร องอาจ
465 วิทยาศาสตร์ 191000465 นางสาว พัชนิดา ยะจา
466 วิทยาศาสตร์ 191000466 นางสาว ทัศณีย์ ท่าดี
467 วิทยาศาสตร์ 191000467 นางสาว พิชามญช์ุ กองทอง
468 วิทยาศาสตร์ 191000468 นางสาว รัศมี ธรรมขัน
469 วิทยาศาสตร์ 191000469 นางสาว สุพัตรา คุ้มสัตตา
470 วิทยาศาสตร์ 191000470 นางสาว สุชานาฏ เซ่ียงเจ็ว
471 วิทยาศาสตร์ 191000471 นางสาว ธนพร สนโสก
472 วิทยาศาสตร์ 191000472 นางสาว สุจิตรา แสงคอนจิต
473 วิทยาศาสตร์ 191000473 นางสาว นิศาชล เกษมโศธน์
474 วิทยาศาสตร์ 191000474 นางสาว สรณ์สิริ พุกเปล่ียน
475 วิทยาศาสตร์ 191000475 นางสาว อรวรา ช่างเจริญ
476 วิทยาศาสตร์ 191000476 นางสาว ภัททิรา กตะศรีลา
477 วิทยาศาสตร์ 191000477 นางสาว กิติยาพร มงคลกูล
478 วิทยาศาสตร์ 191000478 นางสาว ไอริณ ใจซ่ือ
479 วิทยาศาสตร์ 191000479 นางสาว จตุพร ช านาญ
480 วิทยาศาสตร์ 191000480 นาย สุรเกียรติ ศรีสวัสด์ิ
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

481 วิทยาศาสตร์ 191000481 นางสาว ศิริวิภา ใจอ้าย
482 วิทยาศาสตร์ 191000482 นางสาว เตือนใจ ภิรมย์
483 วิทยาศาสตร์ 191000483 นางสาว วรรณชลี ขุมกระโทก
484 วิทยาศาสตร์ 191000484 นางสาว พัชราภรณ์ ปานเสือ พัชราภรณ์ ปาน
485 วิทยาศาสตร์ 191000485 นางสาว ธนารีย์ สมฤทธ์ิ
486 วิทยาศาสตร์ 191000486 นางสาว อัจฉราวรรณ จันทะโคตร
487 วิทยาศาสตร์ 191000487 นางสาว ศิริรัตน์ บู่ทอง
488 วิทยาศาสตร์ 191000488 นางสาว นิภาวรรณ บริสุทธ์ิ
489 วิทยาศาสตร์ 191000489 นาย ศุภกิตต์ิ ยลพันธ์
490 วิทยาศาสตร์ 191000490 นางสาว ภัทราพร เช้ือแถว
491 วิทยาศาสตร์ 191000491 นางสาว นุจรินทร์ ก้อนแก้ว
492 วิทยาศาสตร์ 191000492 นางสาว นุจรินทร์ ดวงโสภา
493 วิทยาศาสตร์ 191000493 นางสาว เปรมวิภา สุโรพันธ์
494 วิทยาศาสตร์ 191000494 นางสาว เกตุวดี จันทร์สุข
495 วิทยาศาสตร์ 191000495 นางสาว วนาลี บุญแรง
496 วิทยาศาสตร์ 191000496 นาย ธวัชชัย ค าดอกไม้
497 วิทยาศาสตร์ 191000497 นางสาว บูรญา กระต่ายทอง
498 วิทยาศาสตร์ 191000498 นางสาว ประวีณา เกษแก้ว
499 วิทยาศาสตร์ 191000499 นาย สัญญกร บัวครอง
500 วิทยาศาสตร์ 191000500 นางสาว ชุดาวรรณ วงศ์สาคร
501 วิทยาศาสตร์ 191000501 นางสาว สุธาทิพย์ ทิมแก้ว
502 วิทยาศาสตร์ 191000502 นางสาว นลินี วังคีรี
503 วิทยาศาสตร์ 191000503 นางสาว ประภัสสร บุตรราช
504 วิทยาศาสตร์ 191000504 นาย สุพจน์ อุ่นเจริญ
505 วิทยาศาสตร์ 191000505 นาย ปณพรต แก้วสวัสด์ิ
506 วิทยาศาสตร์ 191000506 นางสาว จิราวรรณ สอนเวียง
507 วิทยาศาสตร์ 191000507 นางสาว สุปราณี เพชรกุล
508 วิทยาศาสตร์ 191000508 นาย สราวุฒิ สามสาลี
509 วิทยาศาสตร์ 191000509 นางสาว ลัชฎาวัลย์ สุริโย
510 วิทยาศาสตร์ 191000510 นางสาว ก้านพลู คุ้มเจริญ
511 วิทยาศาสตร์ 191000511 นาย เกรียงศักด์ิ หอมพญา
512 วิทยาศาสตร์ 191000512 นาย สุวิทย์ บุตรวัง
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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

513 วิทยาศาสตร์ 191000513 นางสาว พรพิมล นักฆ้อง
514 วิทยาศาสตร์ 191000514 นางสาว กวิสรา ทรงอาวุธ
515 วิทยาศาสตร์ 191000515 นางสาว พนิตตา บัวข า
516 วิทยาศาสตร์ 191000516 นางสาว จิรานันท์ มาลัยเปีย
517 วิทยาศาสตร์ 191000517 นางสาว สุพัตรา รถมณี
518 วิทยาศาสตร์ 191000518 นางสาว จันจิรา ศิริวาลย์
519 วิทยาศาสตร์ 191000519 นางสาว อัญมณี ปาทงจอม
520 วิทยาศาสตร์ 191000520 นางสาว ภิรมย์ญา ค าหลาย
521 วิทยาศาสตร์ 191000521 นางสาว สุดารัตน์ บุญเท่ียง
522 วิทยาศาสตร์ 191000522 นางสาว จินตหรา อาษาเสนา
523 วิทยาศาสตร์ 191000523 นางสาว ชลธิชา โสภานา
524 วิทยาศาสตร์ 191000524 นางสาว วรารัตน์ รัตนา
525 วิทยาศาสตร์ 191000525 นางสาว จิราพร ปานแสงเพ็ชร
526 วิทยาศาสตร์ 191000526 นางสาว สุพรรณี คุมสุข
527 วิทยาศาสตร์ 191000527 นางสาว สุภัทร หัวหนอง
528 วิทยาศาสตร์ 191000528 นางสาว อรอินท์ุ ชุมนุมชาติ
529 วิทยาศาสตร์ 191000529 นางสาว วาสนา ชมดี
530 วิทยาศาสตร์ 191000530 นางสาว นิติกร ไชยหงษ์
531 วิทยาศาสตร์ 191000531 นางสาว กมลพร ศิริพิชญ์ตระกูล
532 วิทยาศาสตร์ 191000532 นางสาว เปรมวดี เมืองขวา
533 วิทยาศาสตร์ 191000533 นางสาว เกวลิน เสนาไทย
534 วิทยาศาสตร์ 191000534 นางสาว สุกานดา วันภักดี
535 วิทยาศาสตร์ 191000535 นางสาว สุนิตา แสงดี
536 วิทยาศาสตร์ 191000536 นางสาว พรพรรณ คีรีมา
537 วิทยาศาสตร์ 191000537 นางสาว ศิราณี บริเอก
538 วิทยาศาสตร์ 191000538 นางสาว กนกนุช บุญเช้ือ
539 วิทยาศาสตร์ 191000539 นางสาว ปุณยานุช พุ่มฉายา
540 วิทยาศาสตร์ 191000540 นางสาว พลอยไพลิน พร้าโน๊ต
541 วิทยาศาสตร์ 191000541 นางสาว กนกพร ทาเอ้ือ
542 วิทยาศาสตร์ 191000542 นางสาว สุภาวดี บุตรแย้ม
543 วิทยาศาสตร์ 191000543 นางสาว สุนิศา การสมดี
544 วิทยาศาสตร์ 191000544 นางสาว กรรณิกา ก่ิงมาลา
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(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

545 วิทยาศาสตร์ 191000545 นางสาว วารุณี เพ็ชรรัตน์
546 วิทยาศาสตร์ 191000546 นางสาว หน่ึงฤทัย สะอาดนาทะ
547 วิทยาศาสตร์ 191000547 นางสาว นฤมล พันภู
548 วิทยาศาสตร์ 191000548 นางสาว เสาวรส เปียงชมภู
549 วิทยาศาสตร์ 191000549 นางสาว โยติกา อุนัยบรรณ
550 วิทยาศาสตร์ 191000550 นางสาว อุไรพร วังงาม
551 วิทยาศาสตร์ 191000552 นางสาว สุนันทา พุทธรัตน์
552 วิทยาศาสตร์ 191000553 นางสาว พราวนภางค์ ก้านขุนทด
553 วิทยาศาสตร์ 191000554 นางสาว เสาวภา แดงเพ็ชร์
554 วิทยาศาสตร์ 191000555 นางสาว สุมิตรา ค ามา
555 วิทยาศาสตร์ 191000556 นางสาว จิราวรรณ ศรีจันทร์เติม
556 วิทยาศาสตร์ 191000557 นางสาว พรรณทิวา ปราบภัย
557 วิทยาศาสตร์ 191000558 นาย สุวินัย วรรณประเสริฐ
558 วิทยาศาสตร์ 191000559 นางสาว กนกรัตน์ ลครแก้ว
559 วิทยาศาสตร์ 191000560 นาย ธัชทร โพธ์ิน้อย
560 วิทยาศาสตร์ 191000561 นางสาว วธูสิริ เกษลักษณ์
561 วิทยาศาสตร์ 191000562 นางสาว วรรษมน จงนอก
562 วิทยาศาสตร์ 191000563 นาง จุฑารัตน์ หนองนา
563 วิทยาศาสตร์ 191000564 นางสาว ปิยรัตน์ ชาวสวน
564 วิทยาศาสตร์ 191000565 นางสาว จุฑามาศ เอ้ียงรอด
565 วิทยาศาสตร์ 191000566 นาย วรากร พลสุรินทร์
566 วิทยาศาสตร์ 191000567 นาย สุรศักด์ิ ธรรมมา
567 วิทยาศาสตร์ 191000568 นาย ชยพงศ์ ช่ืนธีรพงศ์
568 วิทยาศาสตร์ 191000569 นางสาว ชรินรัตน์ เพ็ชรตะก่ัว
569 วิทยาศาสตร์ 191000570 นางสาว นาฎอนงค์ ดอนศรีจันทร์
570 วิทยาศาสตร์ 191000571 นาย อัครพล ใบยา
571 วิทยาศาสตร์ 191000572 นางสาว ปวีณา นวนสุทา
572 วิทยาศาสตร์ 191000573 นาย ปัญณทัต โตพัญญสกุล
573 วิทยาศาสตร์ 191000574 นางสาว รสรินทร์ นาคทอง
574 วิทยาศาสตร์ 191000575 นางสาว สุภนิดา จันธิมา
575 วิทยาศาสตร์ 191000576 นางสาว ศิริวรรณ ชูรัตน์
576 วิทยาศาสตร์ 191000577 นางสาว อังคณา ดาสดาวรยศ
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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สนำมสอบ ท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย

577 วิทยาศาสตร์ 191000578 นาย วรวุฒิ คะมนตรี
578 วิทยาศาสตร์ 191000579 นางสาว นลพรรณ ยศอาลัย
579 วิทยาศาสตร์ 191000580 นางสาว รัตนาภรณ์ สุปิรัยธร
580 วิทยาศาสตร์ 191000581 นางสาว อนงค์ ข่าขันมะลี
581 วิทยาศาสตร์ 191000582 นางสาว สุนันทา กุลวุฒิ
582 วิทยาศาสตร์ 191000583 นางสาว นุชฬาวัลย์ สิงห์ภักดี
583 วิทยาศาสตร์ 191000584 นาง วรรณนิภา ซอกรัมย์
584 วิทยาศาสตร์ 191000585 นางสาว ณัฐริการ์ สาวะรีย์
585 วิทยาศาสตร์ 191000586 นางสาว วนิดา กลมกลาง
586 วิทยาศาสตร์ 191000587 นางสาว ดาราวรรณ ง้ิวเรือง
587 วิทยาศาสตร์ 191000588 นางสาว รัตนา ถนอมศิลป์
588 วิทยาศาสตร์ 191000589 นางสาว สุนิษา เอ่ียมสุวรรณ
589 วิทยาศาสตร์ 191000590 นาย ตรีวิทย์ พิณเขียว
590 วิทยาศาสตร์ 191000591 นางสาว มลฤดี วรรณพงษ์
591 วิทยาศาสตร์ 191000592 นางสาว พรชิตา ประเสริฐสกุล
592 วิทยาศาสตร์ 191000593 นาย อภิสิทธ์ิ แซงภูเขียว
593 วิทยาศาสตร์ 191000594 นางสาว โฉมสิริ จูมดอก
594 วิทยาศาสตร์ 191000595 นาย อมรเทพ วันโน
595 วิทยาศาสตร์ 191000596 นาย สุทธิเกียรติ มากเป่ียมกิจ
596 วิทยาศาสตร์ 191000597 นางสาว นัฐติยา เหมือนพงษ์
597 วิทยาศาสตร์ 191000598 นางสาว กนกวรรณ ศรีคาจักร
598 วิทยาศาสตร์ 191000599 นางสาว พรทิพย์ อุปแก้ว
599 วิทยาศาสตร์ 191000600 นางสาว สร้อยทอง เกษตรเสริมวิริยะ
600 วิทยาศาสตร์ 191000601 นางสาว อัมรา อุตราช
601 วิทยาศาสตร์ 191000602 นางสาว จีราภัทร แสงสี
602 วิทยาศาสตร์ 191000603 นางสาว นพวรรณ สนิท
603 วิทยาศาสตร์ 191000604 นางสาว ตรองฤทัย ทนุการ
604 วิทยาศาสตร์ 191000605 นางสาว จุฬาลักษณ์ กรอบมุข
605 วิทยาศาสตร์ 191000606 นางสาว อธิติยา ชุ่มช่ืน
606 วิทยาศาสตร์ 191000607 นางสาว สาวิตรี สวัสดี
607 วิทยาศาสตร์ 191000608 นางสาว สายฝน กล้าหาญ
608 วิทยาศาสตร์ 191000609 นางสาว นันท์นภัส พรพิชญานินทร์
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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

609 วิทยาศาสตร์ 191000610 นางสาว ญาณิศากานต์ พันธ์ใจธรรม
610 วิทยาศาสตร์ 191000611 นางสาว บัวแก้ว ส าเนียงหวาน
611 วิทยาศาสตร์ 191000612 นางสาว พัชราพร บุญมา
612 วิทยาศาสตร์ 191000613 นางสาว ลลิตา ระวังเหตุ
613 วิทยาศาสตร์ 191000614 นางสาว กรกฏ ศรีราช
614 วิทยาศาสตร์ 191000615 นางสาว สุนีย์ วันทนีย์พร
615 วิทยาศาสตร์ 191000616 นาย เพทาย พลทอง
616 วิทยาศาสตร์ 191000617 นางสาว กาญจนา วิมล
617 วิทยาศาสตร์ 191000618 นางสาว ขนิษฐา เผ่าพัฒน์
618 วิทยาศาสตร์ 191000619 นางสาว ชลธิชา สรโยธิน
619 วิทยาศาสตร์ 191000620 นางสาว สุทธาสินี สายหยุด
620 วิทยาศาสตร์ 191000621 นาย วุฒิไกร ค าผุย
621 วิทยาศาสตร์ 191000622 นางสาว รัตนาภรณ์ ส าแดงเดช
622 วิทยาศาสตร์ 191000623 นางสาว ธนภร จ าปาไทย
623 วิทยาศาสตร์ 191000624 นางสาว กฤษฎารัตน์ บุญสีลา
624 วิทยาศาสตร์ 191000625 นางสาว ธันยพร วงษ์ษา
625 วิทยาศาสตร์ 191000626 นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา
626 วิทยาศาสตร์ 191000627 นางสาว จิราภรณ์ แจ่มจ ารัส
627 วิทยาศาสตร์ 191000628 นางสาว ศศิธร กิติสาร
628 วิทยาศาสตร์ 191000629 นางสาว เเพรวนภา โชติพันธ์
629 วิทยาศาสตร์ 191000630 นางสาว ชนัญชิดา สตารัตน์
630 วิทยาศาสตร์ 191000631 นางสาว วิจิตรา ไพพงษ์
631 วิทยาศาสตร์ 191000632 นางสาว อรอนงค์ สมนึก
632 วิทยาศาสตร์ 191000633 นางสาว ปริยากร ศิลารักษ์
633 วิทยาศาสตร์ 191000634 นางสาว ประภา ด าสกุล
634 วิทยาศาสตร์ 191000635 นางสาว ปลายปากกา พินสุบิน
635 วิทยาศาสตร์ 191000636 นางสาว อรณิชา แก้วพลอย
636 วิทยาศาสตร์ 191000637 นางสาว ดาราวรรณ หวังแววกลาง
637 วิทยาศาสตร์ 191000638 นาง ณิชานันท์ สังขโศภา
638 วิทยาศาสตร์ 191000639 นางสาว ฑาริกา สง่าโฉม
639 วิทยาศาสตร์ 191000640 นางสาว อุมาพร อุปฮาด
640 วิทยาศาสตร์ 191000641 นางสาว นันทนา จันทร์แสง
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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

641 วิทยาศาสตร์ 191000642 นาย นันทวุฒิ อัคคะรัสมิโย
642 วิทยาศาสตร์ 191000643 นาย คุณานันต์ สงนุ้ย
643 วิทยาศาสตร์ 191000644 นางสาว อรพรรณ สุทธิมล
644 วิทยาศาสตร์ 191000645 นางสาว ชุติมา เสริฐสม
645 วิทยาศาสตร์ 191000646 นางสาว ณัฏฐรัตน์ ศรีบุรินทร์
646 วิทยาศาสตร์ 191000647 นางสาว นิสุฎา อ่ิมเสถียร
647 วิทยาศาสตร์ 191000648 นางสาว จิราวรรณ บุญน า
648 วิทยาศาสตร์ 191000649 นางสาว น้ าทิพย์ ก๊กสี
649 วิทยาศาสตร์ 191000650 นางสาว อรทัย นรดี
650 วิทยาศาสตร์ 191000651 นางสาว พฤกษา งานกระโทก
651 วิทยาศาสตร์ 191000652 นางสาว นิตญา คงศิริ
652 วิทยาศาสตร์ 191000653 นาง จีระภา ไผ่โสภา
653 วิทยาศาสตร์ 191000654 นางสาว วันวิสาข์ ศรีชมภู
654 วิทยาศาสตร์ 191000655 นางสาว วนิชยา กันข า
655 วิทยาศาสตร์ 191000656 นางสาว สุวพัชร์ มีเหลือ
656 วิทยาศาสตร์ 191000657 นางสาว โชติกา เกษจันทร์
657 วิทยาศาสตร์ 191000658 นางสาว ศิริลักษณ์ น้ าใจดี
658 วิทยาศาสตร์ 191000659 นางสาว การะเกด เเร่เพชร
659 วิทยาศาสตร์ 191000660 นางสาว วรากานต์ หอมพันธ์
660 วิทยาศาสตร์ 191000661 นางสาว สตรี เนตรนุช
661 วิทยาศาสตร์ 191000662 นาย วรรณรัตน์ กมลชัยกุล
662 วิทยาศาสตร์ 191000663 นางสาว ปนิภา พลยา
663 วิทยาศาสตร์ 191000664 นางสาว ภัทรวดี สนุ่นดี
664 วิทยาศาสตร์ 191000665 นางสาว ศรัญญา สุริโย
665 วิทยาศาสตร์ 191000666 นางสาว วันวิสาข์ บังสูงเนิน
666 วิทยาศาสตร์ 191000667 นาย ศราวุฒิ ศรีบุตร
667 วิทยาศาสตร์ 191000668 นางสาว บุษบา หอมกล่ิน
668 วิทยาศาสตร์ 191000669 นางสาว อัญชนา แซ่ไหล
669 วิทยาศาสตร์ 191000670 นางสาว นิรมล กรมท ามา
670 วิทยาศาสตร์ 191000671 นางสาว ลักขณาวดี พิลุน
671 วิทยาศาสตร์ 191000672 นางสาว อรยา สุขเกตุ
672 วิทยาศาสตร์ 191000673 นาย ทินกร พันธ์เพชร
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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

673 วิทยาศาสตร์ 191000674 นางสาว สุวิมล ราษฎร์ภักดี
674 วิทยาศาสตร์ 191000675 นาง ปราณวรัทยา ทองอยู่
675 วิทยาศาสตร์ 191000676 นางสาว ธัญญารัตน์ เรือนใจหลัก
676 วิทยาศาสตร์ 191000677 นางสาว วรางคณา นุ่มประเสริฐ
677 วิทยาศาสตร์ 191000678 นาย บรรลือ ค ามุงคุณ
678 วิทยาศาสตร์ 191000679 นางสาว กุลสตรี หม่ืนอาจ
679 วิทยาศาสตร์ 191000680 นางสาว กัญญารัตน์ เรืองขันธ์
680 วิทยาศาสตร์ 191000681 นางสาว น้องนก บรรพหาญ
681 วิทยาศาสตร์ 191000682 นาย มงคล คนไทย
682 วิทยาศาสตร์ 191000683 นาย เจษฎา สายแสง
683 วิทยาศาสตร์ 191000684 นางสาว อัจฉรา ค าสุกดี
684 วิทยาศาสตร์ 191000685 นางสาว พรยุพิน จิตจักร์
685 วิทยาศาสตร์ 191000686 นางสาว ธนัญญา ฤทธ์ิวิชัย
686 วิทยาศาสตร์ 191000687 นางสาว กัญฑกาญจน์ มานบ
687 วิทยาศาสตร์ 191000688 นางสาว พีรกานต์ ส ารวมสุข
688 วิทยาศาสตร์ 191000689 นาย โชคอนันต์ แสงอ่อน
689 วิทยาศาสตร์ 191000690 นางสาว วิลาสินี ประเสริฐกุล
690 วิทยาศาสตร์ 191000691 นางสาว เสาวลักษณ์ วรรณกุมาร
691 วิทยาศาสตร์ 191000692 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา บุญปลูก
692 วิทยาศาสตร์ 191000693 นางสาว นิศา ประสารการ
693 วิทยาศาสตร์ 191000694 นางสาว บุษรา พรหมดี
694 วิทยาศาสตร์ 191000695 นางสาว ฤทัยรัตน์ พานเหนือ
695 วิทยาศาสตร์ 191000696 นางสาว อรัญญา อ่ิมชมช่ืน
696 วิทยาศาสตร์ 191000697 นางสาว พัชรินทร์ ปัดสงค์
697 วิทยาศาสตร์ 191000698 นางสาว บัวแก้ว กองแก้ว
698 วิทยาศาสตร์ 191000699 นางสาว สุชาดา เข็มเงิน
699 วิทยาศาสตร์ 191000700 นาย วัชระ ภูมิพระบุ
700 วิทยาศาสตร์ 191000701 นาง สมนึก เส็งสุวรรณ
701 วิทยาศาสตร์ 191000702 นางสาว ยุวดี โชติอ าไพรัตนพงษ์
702 วิทยาศาสตร์ 191000703 นางสาว ปรางค์ทอง พ่วงป้อม
703 วิทยาศาสตร์ 191000704 นางสาว อัญชลี บุตรพรม
704 วิทยาศาสตร์ 191000705 นางสาว ศิรินันท์ กุตเสนา
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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

705 วิทยาศาสตร์ 191000706 นาย จีระศักด์ิ มีศิลป์
706 วิทยาศาสตร์ 191000707 นางสาว จันจิรา คงทิพย์
707 วิทยาศาสตร์ 191000708 นาย กฤตานนท์ แพงพิมาย
708 วิทยาศาสตร์ 191000709 นางสาว จารุณี มาตศรี
709 วิทยาศาสตร์ 191000710 นาย ชุณหวัฒน์ โคตะพันธ์
710 วิทยาศาสตร์ 191000711 นางสาว จรรยาภรณ์ จงจอหอ
711 วิทยาศาสตร์ 191000712 นางสาว ชลธิชา มนตรี
712 วิทยาศาสตร์ 191000713 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์เงิน
713 วิทยาศาสตร์ 191000714 นางสาว ชรินญา เสนนันตา
714 วิทยาศาสตร์ 191000715 นาง อนัญญา ทองปัญญา
715 วิทยาศาสตร์ 191000716 นางสาว ศลีพร ประยูรไทย
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