
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 สังคมศึกษา 191500001 นาย อภิสิทธ์ิ สมฤทธ์ิ
2 สังคมศึกษา 191500002 นางสาว ธิดารัตน์ ยะแก้ว
3 สังคมศึกษา 191500003 นาย นิติพงศ์ ศรีพรห์ม
4 สังคมศึกษา 191500004 นาย อภิชัย เกิดรักษ์
5 สังคมศึกษา 191500005 นางสาว ศศิธร พ่ึงพร
6 สังคมศึกษา 191500006 นางสาว วริษฐา มะลิแก้ว
7 สังคมศึกษา 191500007 นางสาว ช่ืนนภา วงษ์ประเสริฐ
8 สังคมศึกษา 191500008 นาย อิศรา ธันดา
9 สังคมศึกษา 191500009 นางสาว วรนันท์ ธนะหิรัญญา
10 สังคมศึกษา 191500010 ว่าท่ี ร.ต. อาโป งามทอง
11 สังคมศึกษา 191500011 นางสาว กัลยรัตน์ สุขี
12 สังคมศึกษา 191500012 นาย ฐิรวัฒน์ วัฒนสังข์สิทธ์ิ
13 สังคมศึกษา 191500013 นางสาว ภัทรภรณ์ พรมบรรพ์
14 สังคมศึกษา 191500014 นางสาว รัตน์ธิตา ต้ัวโล้
15 สังคมศึกษา 191500015 นางสาว ตรีรัก บุญเติม
16 สังคมศึกษา 191500016 นางสาว วรรณทิพย์ มยาเศส
17 สังคมศึกษา 191500017 นางสาว ปิยะภรณ์ ประคอง
18 สังคมศึกษา 191500018 นางสาว นิตยา ผ่องราศรี
19 สังคมศึกษา 191500019 นางสาว เรวดี เหรียญเงิน
20 สังคมศึกษา 191500020 นางสาว นิตยา เหมสี
21 สังคมศึกษา 191500021 นาย วัชระ ม่วงบางยุง
22 สังคมศึกษา 191500022 นางสาว ภัทรดา ชาลีวงศ์
23 สังคมศึกษา 191500023 นางสาว กาญจนา ทองโชติ
24 สังคมศึกษา 191500024 นางสาว พรทิพย์ ฝอยทอง
25 สังคมศึกษา 191500025 นางสาว รัชนีพร ม่วงแก้ว
26 สังคมศึกษา 191500026 นางสาว บุษกร แฝงจันดา
27 สังคมศึกษา 191500027 นางสาว วารี แก้วใหญ่
28 สังคมศึกษา 191500028 นาย พลช เลิศทิวากุล
29 สังคมศึกษา 191500029 นางสาว สุภาวดี พิมพ์อ่อน
30 สังคมศึกษา 191500030 นางสาว กมลมาศ ยูรักคุณ
31 สังคมศึกษา 191500031 นางสาว ศิริพร ศิริมังคโล
32 สังคมศึกษา 191500032 นางสาว ขนิษฐา แสงเงิน

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ

หนา้ที ่1 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

33 สังคมศึกษา 191500033 นางสาว นุสรา นิลเทียม
34 สังคมศึกษา 191500034 นางสาว ณัฐติญา สุขภักดี
35 สังคมศึกษา 191500035 นางสาว ธนัตชนก นพวัฒน์
36 สังคมศึกษา 191500036 นาย วีรปรัชญ์ คงทรัพย์
37 สังคมศึกษา 191500037 นางสาว วิลาวรรณ อาจหาญ
38 สังคมศึกษา 191500038 นาย ภูริวัจน์ ธนวัฒน์กุลศิริ
39 สังคมศึกษา 191500039 นางสาว เพ็ญนภา ล่องเสือ
40 สังคมศึกษา 191500040 ว่าท่ีร้อยตรี ชัชพงศ์ รัตนกรีฑากุล
41 สังคมศึกษา 191500041 นางสาว ณัฐชฎารัตน์ ศรีหาวงศ์
42 สังคมศึกษา 191500042 นาย ปรวิทย์ หนูคง
43 สังคมศึกษา 191500043 นางสาว อรยากร สระแก้ว
44 สังคมศึกษา 191500044 นางสาว ณัฏฐนันท์ เพ็งพันล า
45 สังคมศึกษา 191500045 นาย วิสุทธ์ิ พรทวีวัฒน์
46 สังคมศึกษา 191500046 นางสาว จิราวรรณ โลมากาล
47 สังคมศึกษา 191500047 นางสาว นุชนภา สัตย์ธรรม
48 สังคมศึกษา 191500048 นางสาว ปิยะพร ตันฐิติโชติกุล
49 สังคมศึกษา 191500049 นางสาว สุมาลี นาคท่ัง
50 สังคมศึกษา 191500050 นางสาว มยุรา เพียรเสมอ
51 สังคมศึกษา 191500051 นางสาว จิดาภา สุกใส
52 สังคมศึกษา 191500052 นางสาว รจนา มาตขาว
53 สังคมศึกษา 191500053 ว่าท่ีร้อย พรนภา สุขปรุง
54 สังคมศึกษา 191500054 นางสาว สิริวรรณ ทองไถ่ผา
55 สังคมศึกษา 191500055 นางสาว ชนานาถ โพธ์ิอุบล
56 สังคมศึกษา 191500056 นาย วิเชียร ภคพามงคลชัย
57 สังคมศึกษา 191500057 นางสาว อรวรรณ ราชแผน
58 สังคมศึกษา 191500058 นางสาว ระพีพรรณ หุ่นทอง
59 สังคมศึกษา 191500059 นางสาว นฤมล ฮู้ค้ี
60 สังคมศึกษา 191500060 นางสาว ธันย์ชนก จูเจียม
61 สังคมศึกษา 191500061 นางสาว สาวิตรี มะโนวรรณ
62 สังคมศึกษา 191500062 นางสาว ทิพาภรณ์ ฝาตูม
63 สังคมศึกษา 191500063 นางสาว ชาลิฏา สุภรินทร์
64 สังคมศึกษา 191500064 นางสาว สุขุมาล สีเม

หนา้ที ่2 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

65 สังคมศึกษา 191500065 นางสาว จารุนันท์ นันทะ
66 สังคมศึกษา 191500066 นางสาว นพรัตน์ จ านงค์ศิลป์
67 สังคมศึกษา 191500067 นางสาว ศิริพร แก้วเทพ
68 สังคมศึกษา 191500068 นางสาว พนัชกร พุฒิแสงจันทร์
69 สังคมศึกษา 191500069 นางสาว สาวิตรี แสงจันทร์
70 สังคมศึกษา 191500070 นางสาว พนาไพร เย็นนะสา
71 สังคมศึกษา 191500071 นางสาว โยฑะกา  ้เบ็ญพาด
72 สังคมศึกษา 191500072 นางสาว สายทิพย์ แซ่ตัน
73 สังคมศึกษา 191500073 นางสาว วลัยพรรณ พงษ์แพทย์
74 สังคมศึกษา 191500074 นางสาว จริศรา อักษรศรี
75 สังคมศึกษา 191500075 นาย เกริกพล พงษ์จันทร์
76 สังคมศึกษา 191500076 นาย พิษณุ ใจดี
77 สังคมศึกษา 191500077 นางสาว สุธานิธ์ แซ่เล่ียว
78 สังคมศึกษา 191500078 นางสาว พรพิมล สุวรรณบุบผา
79 สังคมศึกษา 191500079 นางสาว กุลนิดา จุนวิจิตร
80 สังคมศึกษา 191500080 นาย ณัชศิรศิษฏ์ จิรเศรษฐญา
81 สังคมศึกษา 191500081 นางสาว ณัฐนรี ธรรมเลิศหล้า
82 สังคมศึกษา 191500082 นางสาว กมลรัตน์ วรรณชัย
83 สังคมศึกษา 191500083 นาย สมภพ ม่ันหมาย
84 สังคมศึกษา 191500084 นาย ธนโชค ขุนพิลึก
85 สังคมศึกษา 191500085 นางสาว สุธรรมา จันทรา
86 สังคมศึกษา 191500086 นางสาว ณิชกานต์ ย่ิงยงชัย
87 สังคมศึกษา 191500087 นาย วีระ สาลี
88 สังคมศึกษา 191500088 นางสาว บงกช ตันละมัยงาม
89 สังคมศึกษา 191500089 นาย ทักษ์ดนัย เศรษฐรักษา
90 สังคมศึกษา 191500090 นางสาว พรปวีณ์ สุทัสน์มาลี
91 สังคมศึกษา 191500091 นางสาว สมฤทัย สระทองแก้ว
92 สังคมศึกษา 191500092 นางสาว อารีรัตน์ มีถาวร
93 สังคมศึกษา 191500093 นางสาว อรุณี คล้ายแจ้ง
94 สังคมศึกษา 191500094 นาย ภูวนาถ มาตประสงค์
95 สังคมศึกษา 191500095 นางสาว ประทินพร วงษ์วรรณ์
96 สังคมศึกษา 191500096 นางสาว อาภัทชณี ก่อทรัพย์

หนา้ที ่3 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

97 สังคมศึกษา 191500097 นางสาว ศศิมา เหมแดง
98 สังคมศึกษา 191500098 นาย สุรสิทธ์ิ ขวัญแก้ว
99 สังคมศึกษา 191500099 นางสาว จิดาภา เพชรสุวรรณ์
100 สังคมศึกษา 191500100 นางสาว วิภารัตน์ ช่ืนอารมย์
101 สังคมศึกษา 191500101 นางสาว ชลิตา พรหมเจริญ
102 สังคมศึกษา 191500102 นางสาว จิราพร หล่วงทองหลาง
103 สังคมศึกษา 191500103 นางสาว อรพรรรณ กาประโคน
104 สังคมศึกษา 191500104 นางสาว ชลธิชา วงษ์กัณหา
105 สังคมศึกษา 191500105 นางสาว ศิริวรรณ ย้ิมรักญาติ
106 สังคมศึกษา 191500106 นางสาว พัทธนันท์ ปิตะแสง
107 สังคมศึกษา 191500107 นางสาว ศิมาลักษณ์ ปักไคหัง
108 สังคมศึกษา 191500108 นาย พงศกร พัฒนกิตติเวทย์
109 สังคมศึกษา 191500109 นางสาว อริสรา ศรีงาม
110 สังคมศึกษา 191500110 นางสาว เบญจวรรณ เพ็งน้อย
111 สังคมศึกษา 191500111 นาย เรวัตร ดวงประทีป
112 สังคมศึกษา 191500112 นางสาว เกศรินทร์ แซ่เตียว
113 สังคมศึกษา 191500113 นาย ฉัตรชัย พรมชาติ
114 สังคมศึกษา 191500114 นางสาว ชุติมนฑน์ ดวงจินดา
115 สังคมศึกษา 191500115 นาย พงศธร จิตศรัทธา
116 สังคมศึกษา 191500116 นางสาว ดวงใจ นามลังกา
117 สังคมศึกษา 191500117 ว่าท่ีร้อย ธัญธิดี เพ็ชร์ทอง
118 สังคมศึกษา 191500118 นางสาว ธนพรวรรณ ศรีมหันต์
119 สังคมศึกษา 191500119 นางสาว สุนิสา จันสอน
120 สังคมศึกษา 191500120 นางสาว อินทรดารา เช่ืองดี
121 สังคมศึกษา 191500121 นางสาว พีรดา ป่ินประดับ
122 สังคมศึกษา 191500122 นางสาว มณี แขนสูงเนิน
123 สังคมศึกษา 191500123 นางสาว แพรวสุวรรณ พุ่มสิโล
124 สังคมศึกษา 191500124 ว่าท่ี ร.ต. ไชยพงศ์ จันทร์มีชัย
125 สังคมศึกษา 191500125 นาย รัฐศาสตร์ วิเศษสุวรรณ
126 สังคมศึกษา 191500126 นางสาว จิรัชญา คนชม
127 สังคมศึกษา 191500127 นางสาว ชุติกาญจน์ จ าปาเงิน
128 สังคมศึกษา 191500128 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงจันทร์

หนา้ที ่4 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

129 สังคมศึกษา 191500129 นางสาว ประภัสสร ศรไชย
130 สังคมศึกษา 191500130 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิมพ์ทอง
131 สังคมศึกษา 191500131 นาง ทัศนีย์ ปะทัง
132 สังคมศึกษา 191500132 นางสาว เสาวณีย์ แก่นแก้ว
133 สังคมศึกษา 191500133 นาย ณัฐวุฒิ พันธ์ุเต้ีย
134 สังคมศึกษา 191500134 นางสาว สรัณพิมพ์ บุญชู
135 สังคมศึกษา 191500135 นาย พิษณุ โอกระโทก
136 สังคมศึกษา 191500136 นาย พนา พูดเพราะ
137 สังคมศึกษา 191500137 นาย มูฮัมหมัดมาฮาดี อาแวกาแฉะ
138 สังคมศึกษา 191500138 นางสาว ศรีประไพ จันทะบุตร
139 สังคมศึกษา 191500139 นางสาว ขัตติยา สุริยะกมล
140 สังคมศึกษา 191500140 นางสาว คณิศร ตันต่อมแก้ว
141 สังคมศึกษา 191500141 นางสาว ศิริวิภา ปวงรัตน์
142 สังคมศึกษา 191500142 นางสาว เปมิกา สุริฉาย
143 สังคมศึกษา 191500143 นางสาว รัชดาภรณ์ อินคาคร
144 สังคมศึกษา 191500144 นาย ยุทธภูมิ โพธ์ิศรี
145 สังคมศึกษา 191500145 นางสาว อังคณา วงศ์แจ้ง
146 สังคมศึกษา 191500146 นางสาว อรพรรณ บุตรเพชร
147 สังคมศึกษา 191500147 นาย เมืองชล ใจดี
148 สังคมศึกษา 191500148 นางสาว ผกาพันธ์ ขวัญแก้ว
149 สังคมศึกษา 191500149 นางสาว ดารกา ช่อฉาย
150 สังคมศึกษา 191500150 นางสาว สุภาพร จงมีสัตย์
151 สังคมศึกษา 191500151 นางสาว วิภารัตน์ แสงวรราช
152 สังคมศึกษา 191500152 นางสาว นภัสสร บุญรินทร์
153 สังคมศึกษา 191500153 นางสาว ปาณิศา ปาระมี
154 สังคมศึกษา 191500154 นางสาว ปราณี อ้นเกตุ
155 สังคมศึกษา 191500155 นางสาว พิจิตรา มาละ
156 สังคมศึกษา 191500156 นางสาว ณัฐศิมา พุ่มฉายา
157 สังคมศึกษา 191500157 นางสาว อทิตยา เรืองขันธ์
158 สังคมศึกษา 191500158 นางสาว รดา ค าชู
159 สังคมศึกษา 191500159 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ปักเคเต
160 สังคมศึกษา 191500160 นางสาว พัดชา เล็กละเอียด

หนา้ที ่5 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

161 สังคมศึกษา 191500161 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เฮ้ียนเจริญ
162 สังคมศึกษา 191500162 นางสาว สุรีย์ฉาย เท่ียงอ่อน
163 สังคมศึกษา 191500163 นางสาว ณัฏฐาลักษณ์ ก าเนิดรัตน์
164 สังคมศึกษา 191500164 นางสาว สุชิรา น้ าพุ
165 สังคมศึกษา 191500165 นางสาว กาญจนา อาจหาญ
166 สังคมศึกษา 191500166 นางสาว สุวนันท์ พ่ึงจะคล่ี
167 สังคมศึกษา 191500167 นางสาว ดารณี บุตรดี
168 สังคมศึกษา 191500168 นางสาว สุภาวรรณ ตังกุ
169 สังคมศึกษา 191500169 นางสาว เกสร เรืองโรจน์
170 สังคมศึกษา 191500170 นาย ภาคภูมิ วงษ์ศรีเทพ
171 สังคมศึกษา 191500171 นาย ยุทธนา สาระพัด
172 สังคมศึกษา 191500172 นาง นิภาวรรณ ค าหอมกุล
173 สังคมศึกษา 191500173 นางสาว โยธกา กล่ินจุ้ย
174 สังคมศึกษา 191500174 นางสาว กมุทพร โนวาฤทธ์ิ
175 สังคมศึกษา 191500175 นางสาว กชพร ปัญญาเศรษฐากุล
176 สังคมศึกษา 191500176 นางสาว นุชนาฎ กระแสโสม
177 สังคมศึกษา 191500177 นางสาว โยธการ์ เด็ดดวงรัมย์
178 สังคมศึกษา 191500178 นางสาว ปิยนุช พรหมบุตร
179 สังคมศึกษา 191500179 นาย ยศธนา ภูพนม
180 สังคมศึกษา 191500180 นางสาว สุญาณี ม่ันมะโน
181 สังคมศึกษา 191500181 นางสาว ขวัญพร ยางศิลา
182 สังคมศึกษา 191500182 นางสาว ศิริพร จันทร์มณี
183 สังคมศึกษา 191500183 นาย จันทร์เลง วิทย์เวทย์
184 สังคมศึกษา 191500184 นางสาว นงลักษณ์ อ่อนละมัย
185 สังคมศึกษา 191500185 นาย อธิษฐาน วงษ์บุญธรรม
186 สังคมศึกษา 191500186 นาย อภิชา กรีมาบุตร
187 สังคมศึกษา 191500187 นางสาว รัชพร ตันพิรุฬห์
188 สังคมศึกษา 191500188 นาย สุธรรม บุตรสัมฤทธ์ิ
189 สังคมศึกษา 191500189 นางสาว พนาวรรณ เพ็ชรน้อย
190 สังคมศึกษา 191500190 นางสาว พัชรา สุวศิน
191 สังคมศึกษา 191500191 นางสาว จิราภรณ์ จีกัน
192 สังคมศึกษา 191500192 นางสาว กมลพร หอมนาน

หนา้ที ่6 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

193 สังคมศึกษา 191500193 นางสาว วรรณลิสา บุญหาว
194 สังคมศึกษา 191500194 นางสาว สุภาวดี เจิดพิมาย
195 สังคมศึกษา 191500195 นางสาว อรอุมา สวัสดี
196 สังคมศึกษา 191500196 นาย อานนท์ เพ็ชรปานกัน
197 สังคมศึกษา 191500197 นางสาว ศุภดา สุทธิผล
198 สังคมศึกษา 191500198 นางสาว ปาลดา คล้ายคลึง
199 สังคมศึกษา 191500199 นางสาว นพรัตน์ เหลืองประมวล
200 สังคมศึกษา 191500200 นาย อภิวิชญ์ อยู่แสง
201 สังคมศึกษา 191500201 นางสาว สุภาพร จิตรจวง
202 สังคมศึกษา 191500202 นาย ธวัชชัย ชูถึง
203 สังคมศึกษา 191500203 นาง หน่ึงฤทัย สุดประเสริฐ
204 สังคมศึกษา 191500204 นางสาว ภูษณิศา สิมมาพา
205 สังคมศึกษา 191500205 นางสาว รัตนาภรณ์ สุตะคาน
206 สังคมศึกษา 191500206 นางสาว อารี พลพัง
207 สังคมศึกษา 191500207 นางสาว ยลรดี วิรุณพันธ์ุ
208 สังคมศึกษา 191500208 นางสาว พุทธิดา ชอบดี
209 สังคมศึกษา 191500209 นางสาว ศศิประภา ปัดภัย
210 สังคมศึกษา 191500210 นาย ภัทรพล ทุมวัน
211 สังคมศึกษา 191500211 นางสาว ปนัสยา รัชตคุณ
212 สังคมศึกษา 191500212 นางสาว นฤทัย จูมแดง
213 สังคมศึกษา 191500213 นาย ทัศไนย พูลทอง
214 สังคมศึกษา 191500214 นาย ภาณุภัทร สนธิเณร
215 สังคมศึกษา 191500215 นางสาว สุณัฏฐินี ดวงอินทร์
216 สังคมศึกษา 191500216 นางสาว วันดี นุชปาน
217 สังคมศึกษา 191500217 นางสาว กรรณิกา แสงทินกร
218 สังคมศึกษา 191500218 นางสาว ขนิษฐา มีโคตะ
219 สังคมศึกษา 191500219 นางสาว ชฎาวรรณ เจียมการกิจ
220 สังคมศึกษา 191500220 นางสาว อริสา สุวรรณฉิม
221 สังคมศึกษา 191500221 นางสาว จิราพร ธุระอบ
222 สังคมศึกษา 191500222 นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
223 สังคมศึกษา 191500223 นาง สุภารวี ทับทิม
224 สังคมศึกษา 191500224 นาย คมสัน เนียมราช

หนา้ที ่7 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

225 สังคมศึกษา 191500225 นาย ณัฐพงศ์ ดานขุนทด
226 สังคมศึกษา 191500226 นางสาว มณทการณ์ เนตรทิพย์
227 สังคมศึกษา 191500227 นางสาว ธิดาพร จุลพันธ์
228 สังคมศึกษา 191500228 นางสาว อารยา ขุนรุ่งเรือง
229 สังคมศึกษา 191500229 นางสาว ลักษณาภรณ์ จุลพันธ์
230 สังคมศึกษา 191500230 นางสาว ปิยธิดา เมืองมูล
231 สังคมศึกษา 191500231 นางสาว ปวีณา พลชัย
232 สังคมศึกษา 191500232 นาง ประภาพรรณ เกรียงศักดานุกูล
233 สังคมศึกษา 191500233 นางสาว ศิริพร เสนทา
234 สังคมศึกษา 191500234 นางสาว ลูกศร ทองสกุล
235 สังคมศึกษา 191500235 นางสาว พรกมล ฟูชัย
236 สังคมศึกษา 191500236 นางสาว ภัทรา ค้าสบาย
237 สังคมศึกษา 191500237 นางสาว มินตา พุฒิเอก
238 สังคมศึกษา 191500238 นางสาว บงกช เอมทอง
239 สังคมศึกษา 191500239 นาย ศักดินนท์ ทิพย์สังวาลย์
240 สังคมศึกษา 191500240 นางสาว วัชรพร เกษมศรี
241 สังคมศึกษา 191500241 นางสาว นุชภินันท์ สนิทปู่
242 สังคมศึกษา 191500242 นางสาว นิภาธร เหล่าทอง
243 สังคมศึกษา 191500243 นางสาว รัชชฏาภรณ์ ชิตภักด์ิ
244 สังคมศึกษา 191500244 นาย ณัฐพงษ์ ยอมจันทึก
245 สังคมศึกษา 191500245 นางสาว สุวรรณา บัวทรา
246 สังคมศึกษา 191500246 นางสาว สุรัตน์ติกานต์ ถมนาม
247 สังคมศึกษา 191500247 นางสาว ภัทรสุดา พ่ึงเคหา
248 สังคมศึกษา 191500248 นางสาว พัชรินทร์ เมียวนวม
249 สังคมศึกษา 191500249 นาย คฑาวุฒิ เสมอใจ
250 สังคมศึกษา 191500250 นางสาว กรรณิกา สิมมาสุข
251 สังคมศึกษา 191500251 นางสาว ยุวดี กล่ าเจริญ
252 สังคมศึกษา 191500252 นาย เกียรติกุล สังสีมา
253 สังคมศึกษา 191500253 นางสาว ยุวดา ปล้ืมใจ
254 สังคมศึกษา 191500254 นาย ศุภชัย ทิพพิมล
255 สังคมศึกษา 191500255 นางสาว นวินดา วัฒนา
256 สังคมศึกษา 191500256 นางสาว กาญจนา ทองแสง

หนา้ที ่8 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

257 สังคมศึกษา 191500257 นางสาว ศศิธร แสงวิเศษ
258 สังคมศึกษา 191500258 นางสาว นิภาพร มอบกระโทก
259 สังคมศึกษา 191500259 นาย ชัชวาล ทองเมืองหลวง
260 สังคมศึกษา 191500260 นางสาว ชลาลัย จันทรังษี
261 สังคมศึกษา 191500261 นางสาว สุทธิดา มาละเงิน
262 สังคมศึกษา 191500262 นางสาว สายสุนีย์ ศรีเครือ
263 สังคมศึกษา 191500263 นาย นพรัตน์ แต่งต้ัง
264 สังคมศึกษา 191500264 นางสาว ชวนพิศ สุวรรณโน
265 สังคมศึกษา 191500265 นาย พณณพัชร์ จีนเล้ียง
266 สังคมศึกษา 191500266 นางสาว วาสนา วอนเพียร
267 สังคมศึกษา 191500267 นาย หัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ
268 สังคมศึกษา 191500268 นางสาว วราวรรณ กันทรากรสิริกุล
269 สังคมศึกษา 191500269 นาย วีรยุทธ เจนอภิธรรม
270 สังคมศึกษา 191500270 นางสาว พิมพ์ผกา วิเศษดอนหวาย
271 สังคมศึกษา 191500271 นางสาว กาญจนา ขุนพิทักษ์
272 สังคมศึกษา 191500272 นางสาว วันทกาญจน์ พจนารถ
273 สังคมศึกษา 191500273 นางสาว ศิริยา เมืองนก
274 สังคมศึกษา 191500274 นางสาว ลักขณา ล้ิมวัธนา
275 สังคมศึกษา 191500275 นางสาว วรัสนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
276 สังคมศึกษา 191500276 นางสาว อรสา นามจันดี
277 สังคมศึกษา 191500277 นางสาว เกษศินี ชัยสิทธ์ิ
278 สังคมศึกษา 191500278 นางสาว ผกามาศ ชาญชัย
279 สังคมศึกษา 191500279 นางสาว ภัทรพร พรหมน้อย
280 สังคมศึกษา 191500280 นาย อรรถพล พละทรัพย์
281 สังคมศึกษา 191500281 นางสาว บุญศิริ บุญวงษ์
282 สังคมศึกษา 191500282 นาย โกวิทย์ แช่มสวัสด์ิ
283 สังคมศึกษา 191500283 นางสาว รัชนีวรรณ แสงสุวรรณ์
284 สังคมศึกษา 191500284 นาย ฉัตรชาย ยอดเรือน
285 สังคมศึกษา 191500285 นางสาว กิติยา สาริโกศล
286 สังคมศึกษา 191500286 นางสาว รุ่งไพลิน กฤษณชาญดี
287 สังคมศึกษา 191500287 นางสาว นิตยา ศรีทับทิม
288 สังคมศึกษา 191500288 นาง ปรียารัตน์ ดาวัย

หนา้ที ่9 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

289 สังคมศึกษา 191500289 นางสาว กมลวดี ทองเกิด
290 สังคมศึกษา 191500290 นางสาว อัญญารัตน์ มาหาร
291 สังคมศึกษา 191500291 นางสาว หน่ึงฤทัย เฉิดฉายกุล
292 สังคมศึกษา 191500292 นาย จักรพันธ์ สุทกรรณ์
293 สังคมศึกษา 191500293 นางสาว พัชรี สิริปัจทรัพย์ธารา
294 สังคมศึกษา 191500294 นาย อนุวัฒน์ โปสรักขกะ
295 สังคมศึกษา 191500295 ว่าท่ีร.ต. ศิริพร มากเกิด
296 สังคมศึกษา 191500296 นางสาว ทิวา ภาชนะ
297 สังคมศึกษา 191500297 นาง รพีพรรณ นกด า
298 สังคมศึกษา 191500298 นางสาว อลิษา นาคเป้า
299 สังคมศึกษา 191500299 นางสาว ธัญญาลักษณ์ บ ารุงศรี
300 สังคมศึกษา 191500300 นางสาว ประภัสสร นิลวิเศษ
301 สังคมศึกษา 191500301 นางสาว ดวงกมล บุญลือเเก้ว
302 สังคมศึกษา 191500302 นางสาว นาติยา ทิพย์ไสยาสน์
303 สังคมศึกษา 191500303 นาย เบญจภัทร ก้อนค า
304 สังคมศึกษา 191500304 นางสาว กมลชนก มูลค าสี
305 สังคมศึกษา 191500305 นางสาว กนกพร แก่นแก้ว
306 สังคมศึกษา 191500306 นางสาว จิระประภา นะวะค า
307 สังคมศึกษา 191500307 นางสาว นันท์นภัส แตงอ่อน
308 สังคมศึกษา 191500308 นางสาว สุนันทา เสือบางพระ
309 สังคมศึกษา 191500309 นาย ธนา ป่ินแก้ว
310 สังคมศึกษา 191500310 นางสาว สุนิสา ขุนไกรวงษ์
311 สังคมศึกษา 191500311 นางสาว บัณฑิตา สมเก้ือ
312 สังคมศึกษา 191500312 นางสาว วรรณธนา คันธารณฤมิตร
313 สังคมศึกษา 191500313 นาย พีรภูมิ สีลาจันทร์
314 สังคมศึกษา 191500314 นางสาว วรัญญา พลเย่ียม
315 สังคมศึกษา 191500315 นางสาว นภัทร ปภานิธิสกุล
316 สังคมศึกษา 191500316 นางสาว จิณห์วรา หงษ์โต
317 สังคมศึกษา 191500317 นางสาว กรรนิการ์ ราชณุวงษ์
318 สังคมศึกษา 191500318 นางสาว พรพิมล เมฆฉาย
319 สังคมศึกษา 191500319 นางสาว วารีรัตน์ ท่ังสุวรรณ์
320 สังคมศึกษา 191500320 นางสาว นารีรัตน์ สอนใจ

หนา้ที ่10 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

321 สังคมศึกษา 191500321 นางสาว พรพิชชา ส าราญทรัพย์
322 สังคมศึกษา 191500322 นาย พงศกร อรุณรัศมี
323 สังคมศึกษา 191500323 นาย ทวีวัฒน์ พูลสวัสด์ิ
324 สังคมศึกษา 191500324 นางสาว วรรณนิภา วงศ์อนุสรณ์
325 สังคมศึกษา 191500325 นางสาว ดวงสมร ชูรัตน์
326 สังคมศึกษา 191500326 นางสาว วรรณนภา ค าใส
327 สังคมศึกษา 191500327 นางสาว ปวีณา หงษา
328 สังคมศึกษา 191500328 นางสาว อริศรา แก้ววิเชียร
329 สังคมศึกษา 191500329 นางสาว จุฑาทิพย์ เล้ารัตนานุรักษ์
330 สังคมศึกษา 191500330 นางสาว ปวีณา น่วมนารี
331 สังคมศึกษา 191500331 นาย กิตติทัต ปลีฟัก
332 สังคมศึกษา 191500332 นางสาว ผกายวรรณ จ านงประโคน
333 สังคมศึกษา 191500333 นาย ณัฐวัตร พิมพ์บูลย์
334 สังคมศึกษา 191500334 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีนาเมือง
335 สังคมศึกษา 191500335 นางสาว สุกัญญา แยกรัง
336 สังคมศึกษา 191500336 นางสาว วรรัตน์ ภาสดา
337 สังคมศึกษา 191500337 นางสาว ปรียาภรณ์ ปิศโน
338 สังคมศึกษา 191500338 นางสาว ณีรนุช ยังอยู่
339 สังคมศึกษา 191500339 นางสาว บุศริณทร์ นราแก้ว
340 สังคมศึกษา 191500340 นางสาว พรทิพย์ เขียวไพรี
341 สังคมศึกษา 191500341 นาย ชลธิต สุภาพ
342 สังคมศึกษา 191500342 นาย พรศักด์ิ ขวัญธนสกุล
343 สังคมศึกษา 191500343 นางสาว วรินทร์ธร เเสงค า
344 สังคมศึกษา 191500344 นาย ปฐมมนตรี อุ่มอาษา
345 สังคมศึกษา 191500345 นางสาว เกษร ทรพีสิงห์
346 สังคมศึกษา 191500346 นางสาว พนิดา ค าเงิน
347 สังคมศึกษา 191500347 นางสาว ณัฐวดี ม่วงศรทอง
348 สังคมศึกษา 191500348 นางสาว จุไรรัตน์ เสมอใจ
349 สังคมศึกษา 191500349 นางสาว ธิดาพร วิลัยศรี
350 สังคมศึกษา 191500350 นางสาว กาญจนา ชัยโอฬาร
351 สังคมศึกษา 191500351 นาย พิทักษ์ พูลสวัสด์ิ
352 สังคมศึกษา 191500352 นางสาว กุลธิดา อนุโชติ

หนา้ที ่11 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

353 สังคมศึกษา 191500353 นางสาว กิตติมา สุทธิประภา
354 สังคมศึกษา 191500354 นางสาว อุรารักษ์ ทองอ้ม
355 สังคมศึกษา 191500355 นาง สุมณฑา แก้วอ่ า
356 สังคมศึกษา 191500356 ว่าท่ีร้อยตรี ธนาคาร จตุรภาค
357 สังคมศึกษา 191500357 นาย พันธกิจ ไชยสมบัติ
358 สังคมศึกษา 191500358 นางสาว เพียรพิพัฒน์ หนูล้อม
359 สังคมศึกษา 191500359 นาย สุริยา วิเศษพงษ์
360 สังคมศึกษา 191500360 นางสาว ณาตยา บุตรพุ่ม
361 สังคมศึกษา 191500361 นางสาว พัชรา สุรีย์
362 สังคมศึกษา 191500362 นางสาว ณัฐธิดา ชีชะนะ
363 สังคมศึกษา 191500363 นางสาว ศศิภา สุขสมรูป
364 สังคมศึกษา 191500364 นางสาว แพรวพรรณ พาระมี
365 สังคมศึกษา 191500365 นางสาว วารุณี สีม่วง
366 สังคมศึกษา 191500366 นางสาว นิตยา บูชา
367 สังคมศึกษา 191500367 นางสาว พรทิพย์ วงศ์นาคพันธ์
368 สังคมศึกษา 191500368 นางสาว กวิสรา คชลี
369 สังคมศึกษา 191500369 นางสาว น้อมใจ บูชา
370 สังคมศึกษา 191500370 นางสาว น้อมจิตร บูชา
371 สังคมศึกษา 191500371 นางสาว สุวนันท์ นุชพูล
372 สังคมศึกษา 191500372 นางสาว ศุภรัตน์ แคน้อย
373 สังคมศึกษา 191500373 นางสาว พรรณนิภา พรหมหมัด
374 สังคมศึกษา 191500374 นางสาว สุวนันท์ จันทร์ทอง
375 สังคมศึกษา 191500375 นางสาว ศิริวิมล บัวบาน
376 สังคมศึกษา 191500376 นางสาว พัชรี จุลเจริญดุลย์
377 สังคมศึกษา 191500377 นางสาว จุฑามาศ ดรอินทร์
378 สังคมศึกษา 191500378 นางสาว ชไมพร จิตรใจม่ัน
379 สังคมศึกษา 191500379 นาย เกียรติศักด์ิ สัตย์ซ่ือ
380 สังคมศึกษา 191500380 นาย ศักด์ิชาย สง่างาม
381 สังคมศึกษา 191500381 นางสาว อนัญญา อิทธานุรักษ์
382 สังคมศึกษา 191500382 นางสาว สุธิตา ใสใหม
383 สังคมศึกษา 191500383 นางสาว สุพัตรา อินทนิสา
384 สังคมศึกษา 191500384 นางสาว สุจิตรา ม่ันคง

หนา้ที ่12 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

385 สังคมศึกษา 191500385 นางสาว วิชญาพร สุทธิ
386 สังคมศึกษา 191500386 นาย กิตติศักด์ิ พูลทอง
387 สังคมศึกษา 191500387 นาย ชนินทร์ วงค์เทพ
388 สังคมศึกษา 191500388 นางสาว ปาริชาติ สมีน้อย
389 สังคมศึกษา 191500389 นางสาว รตานรี โพธ์ิศรีทอง
390 สังคมศึกษา 191500390 นาย ธิติวุฒิ แขวงโสภา
391 สังคมศึกษา 191500391 นางสาว บุษกร บุญยงค์
392 สังคมศึกษา 191500392 นาย อุเทน เอ่ียมทัศนะ
393 สังคมศึกษา 191500393 นางสาว ณัฐชยา คานพรม
394 สังคมศึกษา 191500394 นาย คุณากร สมบึงกลาง
395 สังคมศึกษา 191500395 นาย วชิราวัฒน์ เอ่ียมหลี
396 สังคมศึกษา 191500396 นางสาว เสาวนีย์ นวลมะ
397 สังคมศึกษา 191500397 นางสาว สัชฌกร ทองแสน
398 สังคมศึกษา 191500398 นาย ปกรณ์ ทรัพย์ส่งเสริม
399 สังคมศึกษา 191500399 นางสาว นนธพร สุดจริง
400 สังคมศึกษา 191500400 นาย วีระยุทธ อินเห้ียน
401 สังคมศึกษา 191500401 นาย วศิน สถิตพรพรหม
402 สังคมศึกษา 191500402 นางสาว อัจฉราภา เทพาสิทธ์ิ
403 สังคมศึกษา 191500403 นาย พรมเมษ อาจคงหาญ
404 สังคมศึกษา 191500404 นางสาว สาลินี แขวงเมฆ
405 สังคมศึกษา 191500405 นางสาว เบญญาภา ปันทะรส
406 สังคมศึกษา 191500406 นางสาว โชติภัทร เพียโคตร
407 สังคมศึกษา 191500407 นางสาว ศรัญญา เสียงเสนาะ
408 สังคมศึกษา 191500408 นาย ศุภโชค มานพศิลป์
409 สังคมศึกษา 191500409 นางสาว กนกวรรณ รอดทิม
410 สังคมศึกษา 191500410 นางสาว ตริตาภรณ์ ธรรมแท้
411 สังคมศึกษา 191500411 นางสาว บุญยานุช สุขร่าง
412 สังคมศึกษา 191500412 นางสาว วรียา อร่ามเรือง
413 สังคมศึกษา 191500413 นางสาว ดวงกมล สมบูรณ์โชคดี
414 สังคมศึกษา 191500414 นางสาว นุชนารถ ค าหอม
415 สังคมศึกษา 191500415 นางสาว สายทิพย์ ศรีพรรณทอง
416 สังคมศึกษา 191500416 นางสาว จันทรา รุ่งแย้ม

หนา้ที ่13 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

417 สังคมศึกษา 191500417 นาย เจนณรงค์ ค ากองแก้ว
418 สังคมศึกษา 191500418 นาย สุเมธ พ่วงพรหม
419 สังคมศึกษา 191500419 นาย ธนาคาร ชูนาม
420 สังคมศึกษา 191500420 นางสาว พิมพ์พัฒน์ โชติพิเชฐ
421 สังคมศึกษา 191500421 นางสาว กฤษณา แผนสมบูรณ์
422 สังคมศึกษา 191500422 นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณฉวี
423 สังคมศึกษา 191500423 นางสาว เสาวลักษณ์ ปาณิวรรณ
424 สังคมศึกษา 191500424 นาย สวิช เครือแสง
425 สังคมศึกษา 191500425 นาย สรศักด์ิ อัศวกิติพงษ์
426 สังคมศึกษา 191500426 นาย สุนทร ทรงประโคน
427 สังคมศึกษา 191500427 นางสาว ขวัญใจ สู่ขวัญ
428 สังคมศึกษา 191500428 นางสาว จิราวรรณ อุณวงค์
429 สังคมศึกษา 191500429 นางสาว พรพิมล เอกบุญ
430 สังคมศึกษา 191500430 นาย ภาณุพันธ์ุ รัตนมุสิก
431 สังคมศึกษา 191500431 นางสาว ชนัญชิดา อัตตะกีรติ
432 สังคมศึกษา 191500432 นาย ฉัตรธีรพลน์ เกษเลิศปัญญา
433 สังคมศึกษา 191500433 นาย กฤษฎา รักสวัสด์ิ
434 สังคมศึกษา 191500434 นาย พงษ์สันต์ แก้วสังข์
435 สังคมศึกษา 191500435 นาย สุกฤษฏ์ิ วาอุทัศน์
436 สังคมศึกษา 191500436 นาย ธชรัฐ กงแก้ว
437 สังคมศึกษา 191500437 นางสาว สุนิสา มาลากอง
438 สังคมศึกษา 191500438 นางสาว สรัญญา เป่ียมสุขใส
439 สังคมศึกษา 191500439 นางสาว จิราภรณ์ ค าทวี
440 สังคมศึกษา 191500440 นาย รัฐศาสตร์ สุตะมุข
441 สังคมศึกษา 191500441 นาย กฤตภาส เปรมประยูร
442 สังคมศึกษา 191500442 นางสาว กิตติภรณ์ นงภา
443 สังคมศึกษา 191500443 นางสาว ไอรดา ดาปาน
444 สังคมศึกษา 191500444 นาย เทพประทาน สุระพันธ์
445 สังคมศึกษา 191500445 นางสาว พิสชุดา ฉวีรัตน์
446 สังคมศึกษา 191500446 นางสาว พิชญาภา แก้วสว่าง
447 สังคมศึกษา 191500447 นางสาว ภัทราภรณ์ จักสาน
448 สังคมศึกษา 191500448 นางสาว โสภิดา คล้ายเผือก
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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

449 สังคมศึกษา 191500449 นางสาว ศิวาณี คงศิริ
450 สังคมศึกษา 191500450 นางสาว จิราวรรณ อนันตยา
451 สังคมศึกษา 191500451 นาย วิสุทธ์ิ ชัยชนะเลิศ
452 สังคมศึกษา 191500452 นางสาว วีรยา วัชรจรัสกุล
453 สังคมศึกษา 191500453 นางสาว ทิพวรรณ ประดิษฐสุวรรณ์
454 สังคมศึกษา 191500454 นาย กอบกิจ พรมชาติ
455 สังคมศึกษา 191500455 นาย บุญฤทธ์ิ มีเครือ
456 สังคมศึกษา 191500456 นางสาว วิภามาศ แสงเทียน
457 สังคมศึกษา 191500457 นาย ณัฐวัฒน์ สังข์ครบ
458 สังคมศึกษา 191500458 นางสาว สายพิน ต๊ะมาสี
459 สังคมศึกษา 191500459 นาย ณัฐวุฒิ ข าคม
460 สังคมศึกษา 191500460 นางสาว สรารัตน์ ข ามณี
461 สังคมศึกษา 191500461 นางสาว สุวนันท์ เพ่ิมพูน
462 สังคมศึกษา 191500462 นางสาว วรันต์ภรณ์ ค าตา
463 สังคมศึกษา 191500463 นางสาว สุภาวดี ป้อมหิน
464 สังคมศึกษา 191500464 นางสาว ประภัสสร สินวร
465 สังคมศึกษา 191500465 นางสาว จันทกานต์ิ ทรงนิพิฐกุล
466 สังคมศึกษา 191500466 นางสาว จิตตราพร ศักด์ิศรีท้าว
467 สังคมศึกษา 191500467 นางสาว สุภาพร ปานนิล
468 สังคมศึกษา 191500468 นางสาว อัญญาการย์ นพินพันแก้ว
469 สังคมศึกษา 191500469 นางสาว เบญญทิพย์ นิลวัฒน์
470 สังคมศึกษา 191500470 นางสาว ปัทมา ค าเรือน
471 สังคมศึกษา 191500471 นางสาว สมฤทัย ไชยเศษ
472 สังคมศึกษา 191500472 นาย ยุทธนา บันลือทรัพย์
473 สังคมศึกษา 191500473 นางสาว ศุภสิริ กลัดตลาด
474 สังคมศึกษา 191500474 นางสาว ริราวรรณ์ กุลวงค์
475 สังคมศึกษา 191500475 นางสาว พัชรพร เจียมฉวี
476 สังคมศึกษา 191500476 นางสาว เจนจิรา เครือวัน
477 สังคมศึกษา 191500477 นางสาว สุกัญญา นาคนิยม
478 สังคมศึกษา 191500478 นางสาว ประภัสสร แสงไสย์
479 สังคมศึกษา 191500479 นางสาว เมธินี ตะพัง
480 สังคมศึกษา 191500480 นางสาว ปินันทา ศรีอุทัย
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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

481 สังคมศึกษา 191500481 นางสาว วราภรณ์ อินทสวาสด์ิ
482 สังคมศึกษา 191500482 นางสาว สรัญญา ทองปุก
483 สังคมศึกษา 191500483 นางสาว เจนจิรา สว่างศรี
484 สังคมศึกษา 191500484 นางสาว ชลธิชา พูลเกษม
485 สังคมศึกษา 191500485 นางสาว ษักกิณา แสงสว่าง
486 สังคมศึกษา 191500486 นาย นายจิรวัฒน์ อุทัยฉาย
487 สังคมศึกษา 191500487 นางสาว จุฑาภรณ์ ซ่อนกล่ิน
488 สังคมศึกษา 191500488 นางสาว หวานใจ สายัณห์
489 สังคมศึกษา 191500489 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย ท านา
490 สังคมศึกษา 191500490 นางสาว สุพัตรา พูลเกษม
491 สังคมศึกษา 191500491 นาย บุญใส ทาค ามูล
492 สังคมศึกษา 191500492 นางสาว วันวิสาข์ เทพสถิตย์
493 สังคมศึกษา 191500493 นางสาว เสาวลักษณ์ คิดโสดา
494 สังคมศึกษา 191500494 นาง ปัญจนารถ เมืองสุข
495 สังคมศึกษา 191500495 นางสาว วิชุดา ศิริวรรณคม
496 สังคมศึกษา 191500496 นางสาว ชลาไล เทพณรงค์
497 สังคมศึกษา 191500497 นางสาว เจนจิรา ภุมรินทร์
498 สังคมศึกษา 191500498 นางสาว วราลักษณ์ สังข์ทิพย์
499 สังคมศึกษา 191500499 นางสาว ชุลีกร เจนไชย
500 สังคมศึกษา 191500500 นางสาว สุภาพร บุญจันทร์
501 สังคมศึกษา 191500501 นางสาว ปาริชาติ แก้วมณี
502 สังคมศึกษา 191500502 นางสาว อิศรญา มะลิทอง
503 สังคมศึกษา 191500503 นางสาว สุวรรณา ท่าผา
504 สังคมศึกษา 191500504 นางสาว ยุวดี ชาเนตร
505 สังคมศึกษา 191500505 นาย ฐิติวัฒน์ มนฉันทะ
506 สังคมศึกษา 191500506 นาย ศุภโชค ตวงสิริเจริญ
507 สังคมศึกษา 191500507 นางสาว สิริกมล ไทรแก้ว
508 สังคมศึกษา 191500508 นางสาว วันวิสา แก้วไทรคต
509 สังคมศึกษา 191500509 นาย พงศ์พัศ แถวอยู่
510 สังคมศึกษา 191500510 นาย วัชระชัย การนอก
511 สังคมศึกษา 191500511 นางสาว รุจิเรข ฤทธิ
512 สังคมศึกษา 191500512 นางสาว จิราวรรณ พลอยเพชร

หนา้ที ่16 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

513 สังคมศึกษา 191500513 นางสาว พัณณิตา เกษมวิริยนนท์
514 สังคมศึกษา 191500514 นาย ทศพร พานผา
515 สังคมศึกษา 191500515 นาย บรรประชา อ้วนศรี
516 สังคมศึกษา 191500516 นาย ค าภีร์ ติธรรม
517 สังคมศึกษา 191500517 นางสาว ถวนันท์ ถ่ินจ าลอง
518 สังคมศึกษา 191500518 นางสาว จุฑาธิภัทร ศรีชนม์
519 สังคมศึกษา 191500519 นางสาว เพ็ญพิชชา กาต๊ิบ
520 สังคมศึกษา 191500520 นางสาว มนัสนันท์ สิมลีย์
521 สังคมศึกษา 191500521 นาย ณัฐวุฒิ ณ วังขนาย
522 สังคมศึกษา 191500522 นางสาว ศิรินภา วงค์ค าจันทร์
523 สังคมศึกษา 191500523 นาย อภิชาติ ไทยสง
524 สังคมศึกษา 191500524 นางสาว อรรวี จันทร์เจริญ
525 สังคมศึกษา 191500525 นางสาว สุจิตรา มอมุงคุณ
526 สังคมศึกษา 191500526 นางสาว อธิญาภรณ์ ค าผุย
527 สังคมศึกษา 191500527 นางสาว พรพิมล โพธ์ิเพียรทอง
528 สังคมศึกษา 191500528 นางสาว ชลธิดา คีรีวัน
529 สังคมศึกษา 191500529 นางสาว สุพรรษา อยู่คง
530 สังคมศึกษา 191500530 นางสาว อารียา หมทอง
531 สังคมศึกษา 191500531 นางสาว สายสุนี มามี
532 สังคมศึกษา 191500532 นาย ยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ
533 สังคมศึกษา 191500533 นางสาว มณีรัตน์ เทพธานี
534 สังคมศึกษา 191500534 นางสาว เบญจวรรณ เพชรตีบ
535 สังคมศึกษา 191500535 นางสาว สุพัตรา นามโบราณ
536 สังคมศึกษา 191500536 นางสาว อุมาริน ทับทิมแสน
537 สังคมศึกษา 191500537 นางสาว อมรรัตน์ ม่วงค า
538 สังคมศึกษา 191500538 นาย แก้วกล้า แก้วพรม
539 สังคมศึกษา 191500539 นาย ศุภชัย จิตต์วิชัย
540 สังคมศึกษา 191500540 นาง ธนัญญา อ่ิมลา
541 สังคมศึกษา 191500541 นางสาว สุพรรณี ผินมณี
542 สังคมศึกษา 191500542 นางสาว กิติยา อาป้อง
543 สังคมศึกษา 191500543 นางสาว ศรีนวล ย่ีภู่
544 สังคมศึกษา 191500544 นางสาว พิไลวรรณ จันทร์ส่องแสง

หนา้ที ่17 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

545 สังคมศึกษา 191500545 นางสาว วันวิสา ไกรษร
546 สังคมศึกษา 191500546 นางสาว พลอยไพลิน นามไตร
547 สังคมศึกษา 191500547 นางสาว กรรณณิการ์ ชุมพล
548 สังคมศึกษา 191500548 นาย ธนวรรธน์ ชัยยา
549 สังคมศึกษา 191500549 นางสาว อาภาพร เรียนชัย
550 สังคมศึกษา 191500550 นางสาว ชุติมา โกษาแสง
551 สังคมศึกษา 191500551 นางสาว สุชาดา กล่ินบัวขาว
552 สังคมศึกษา 191500552 นางสาว กนกวรรณ พวงจ าปา
553 สังคมศึกษา 191500553 นาย สุวิชัย นาดี
554 สังคมศึกษา 191500554 นาย หล้า นามสาว
555 สังคมศึกษา 191500555 นางสาว ชนนิกานต์ ถาถ้วย
556 สังคมศึกษา 191500556 นางสาว พรรษวรรณ ปรวุฒิพงศ์
557 สังคมศึกษา 191500557 นาย ณก าแพง เนียมวัน
558 สังคมศึกษา 191500558 นางสาว อมรรัตน์ จานสิบสี
559 สังคมศึกษา 191500559 นางสาว ณัฐริกา จันทรจนา
560 สังคมศึกษา 191500560 นางสาว น่ิมนวล เกตุจันทร์
561 สังคมศึกษา 191500561 นาย สิวัฆ ดติยช
562 สังคมศึกษา 191500562 นางสาว ธัญญารัตน์ อ่อนบัตร
563 สังคมศึกษา 191500563 นาย สงคราม จันทร์ทาคีรี
564 สังคมศึกษา 191500564 นางสาว วิลาวัลย์ ผิวพรรณ
565 สังคมศึกษา 191500565 นางสาว นาถฤดี แซ่ตัง
566 สังคมศึกษา 191500566 นางสาว สุภาดา ช้อยเครือ
567 สังคมศึกษา 191500567 นางสาว มนปริยา เต่าทอง
568 สังคมศึกษา 191500568 นางสาว อรุณวรรณ หอมขจร
569 สังคมศึกษา 191500569 นางสาว จิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต
570 สังคมศึกษา 191500570 นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง
571 สังคมศึกษา 191500571 นางสาว อัญชลี เกิดผล
572 สังคมศึกษา 191500572 นางสาว ชนม์นิภา ประกอบธรรม
573 สังคมศึกษา 191500573 นาย กิตติพจน์ เม่นมงกุฎ
574 สังคมศึกษา 191500574 นางสาว อาทิตยา ศิริวงษ์
575 สังคมศึกษา 191500575 นางสาว ศรีสุดา จันทร์วิทยากูล
576 สังคมศึกษา 191500576 นางสาว พิจิตรา คงแก้ว
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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

577 สังคมศึกษา 191500577 นางสาว รวีวรรณ ศรีกุล
578 สังคมศึกษา 191500578 นาย สายัญ ทองดอนเต้ีย
579 สังคมศึกษา 191500579 นางสาว ภคปภา ศรีสวัสด์ิ
580 สังคมศึกษา 191500580 นางสาว สุภาพร อรรคฮาต
581 สังคมศึกษา 191500581 นาย ปริญญา กองข้าวเรียบ
582 สังคมศึกษา 191500582 นางสาว อรัญญา สุดรักษา
583 สังคมศึกษา 191500583 นางสาว วรัญญา ยินดี
584 สังคมศึกษา 191500584 นาย ไกรสิทธิ เผือกพิพัฒน์
585 สังคมศึกษา 191500585 นาย ธัญธรณ์ นราแก้ว
586 สังคมศึกษา 191500586 นางสาว ชนัญชิดา ศรีสุข
587 สังคมศึกษา 191500587 นาย ฐิติวัสส์ จีนจันทร์
588 สังคมศึกษา 191500588 นางสาว เบญจมา หงษ์พรม
589 สังคมศึกษา 191500589 นางสาว นัฐริกา หนูทอง
590 สังคมศึกษา 191500590 นางสาว ประดิษฐพร อภิรักษ์วารี
591 สังคมศึกษา 191500591 นางสาว อมรรัตน์ ชูศรีวาสน์
592 สังคมศึกษา 191500592 นางสาว อรอุมา ด่านประจ า
593 สังคมศึกษา 191500593 นาย นพรัตน์ ประทุม
594 สังคมศึกษา 191500594 นางสาว จุฑามาศ สุภาลัย
595 สังคมศึกษา 191500595 นางสาว บัวบาน ศรีหาวัตร
596 สังคมศึกษา 191500596 นางสาว ขวัญใจ เช้ือบุญช่วย
597 สังคมศึกษา 191500597 นาย ณัฐพงศ์ ต่ายคนอง
598 สังคมศึกษา 191500598 นางสาว ศุภลักษณ์ ฐิติปทุมกาญจน์
599 สังคมศึกษา 191500599 นาย อติวิชญ์ ทรงสุข
600 สังคมศึกษา 191500600 นางสาว ศศรัตน์ กันโสม
601 สังคมศึกษา 191500601 นางสาว ชุลีพร สุขขี
602 สังคมศึกษา 191500602 นางสาว ทิพวรรณ สมมงคล
603 สังคมศึกษา 191500603 นางสาว จิราภรณ์ ประสงค์สุทธ์ิ
604 สังคมศึกษา 191500604 นาย วรเทพ เขียวน้อย
605 สังคมศึกษา 191500605 นางสาว ณัฐกานต์ ดวงแก้ว
606 สังคมศึกษา 191500606 นางสาว กาญจนา พิมพ์แสง
607 สังคมศึกษา 191500607 นางสาว นริศรา ร่วมรักบุญ
608 สังคมศึกษา 191500608 นางสาว ปณีตา สามบุญเรือง
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