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ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพือ่คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

******************************************    

 ตามประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ลงวันท่ี  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 6 อัตรา คือ ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา จ านวน 3 อัตรา วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา และ  
วิชาภาษาจีน จ านวน 1 อัตรา นั้น 
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ 

1. ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา 
 1. นายภูมิใจ   จงสวัสด์ิ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 001 

2. นางสาวณัชชา   คุ้มเงิน  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 002 
3. นางสาวฐิตินันท์  น้อยทิม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 003 
4. นางสาวสิริพร   การสร้าง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 004 
5. นางสาวจุฑาพร  ส าเภาแก้ว ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 005 
6. นางสาวสุนิสา   ข าทัศน์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 006 

   7. นายภัทรพล   สมวงษา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 007 
  8. นางสาวอัญชิสา  เอี่ยมสะอาด ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 008 

 9. นางสาวนัทธมน  ช้างทอง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 009 
 10. นางสาวธิญาดา  ภัคธนาภิญโญ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 010 
 11. นางสาวสุวิมล   สุขเกษม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 011 
 12. นายก าชัย   ยุกติชาติ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 012 
 13. นางสาวพัสชรินทร  ทิพย์จันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 013 
 14. นางสาวพรปวีณ์  เชิงทวี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 014 
 15. นางสาวธิดารัตน์  ยะแก้ว  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 015 
 16. นายธีรยุทธ   ภูมิไธสง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 016 
 17. นายธนาคาร   ชูนาม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 017 
 18. นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 018 
 19. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 019 
 20. นายสนธยา   ดุ้งแผ้ว  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 020 
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 21. นางสาวจารุวรรณ  เพ็งพันล า ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 021 
 22. นางสาวพนิดา  ทองถนอม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 022 
 23. นางสาวสุวรรณี  กรมสูงเนิน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 023 
 24. นางสาวอารีย์พร  ดีแป้น  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 024 

  25. นายธีรพงศ์   สามพ่วงบุญ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 025 
26. นางสาวประภัสสร  ศรไชย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 026 

 27. นายสุรเชษฐ์   ค างาม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 027 
 28. นายสงกรานต์  บัวแสง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 028 
 29. นายปิยะพงษ ์  แสงสุข  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 029 
 30. นางสาวมลิสา  สุขวงษ์จันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 030 
 31. นางสาวขนิษฐา  แสงเงิน  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 031 
 32. นายอนุตร   จ าปา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 032 

  33. นางสาวปราวีณา  วายุภักตร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 033 
 34. นางสาวขนิษฐา  ทองมาเอง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 034 

  35. นางสาวอุมาพร  นามโส  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 035 
  36. นางสาวทัศนีย์  ยิ้มประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 036 

 37. นางสาวปนัดดา  จันทร์บรรจง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 037 
 38. นายธนพล   ระยับศรี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 038 
 39. นางสาวแสงตะวัน  แสงค้อม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 039 
 40. นางสาวสุภาวดี  พิมพ์อ่อน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 040 
 41. นายวรวุฒ ิ   ยี่สุ่นหอม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 041 
 42. นางสาวกมลวดี  ทองเกิด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 042 
 43. นายทศพล    พันธุ์เกตุ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 043 
 44. นายณัฐสิทธิ์   ชินวงศ์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 044 
 45. นางสาวรัตนา  จันทร์นวล ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 045 
 46. นายสุเมธ   พ่วงพรหม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 046 
 47. นางสาวปุณณดา  อ่วมประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 047 
 48. นายพงษ์พัฒน ์  ก้านจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 048 
 49. นายนวพันธ ์   รักบ่อพลับ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 049 
 50. นายจิจารุวัฒน์  ธนิกกุล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 050 

  51. นายไกรศักดิ์   คงศีล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 051 
 52. นางสาววารินทร์  ดาวะสี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 052 
 53. นางสาวกุศลิน  ธูปเทียน  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 053 
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 54. นายยุทธนา    ศรีนวลดี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 054 
 55. นางสาวหฤทัย  สายสิญจน์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 055 
 56. นางสาวอังคณา  แซ่เตียว  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 056 
 57. นายอนุชา   วุ่นดอนไพร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 057 
 58. นายธนาธิป   ดีเยาะหมะ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 058 
 59. นางสาวธิธาดา  นามแสง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 059 
 60. นางสาวชยานันท์  หาวิชา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 060 

  61. นางสาวพิมพ์นภัทร  แสงวงษ์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 061 
  62. นางสาวพัชรพร    เจียมฉวี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 062 

 63. นางสาวอารีรัตน์  เปรมประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 063 
  64. นางสาววิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 064 

 65. นางสาววันทนีย์  คล้ายเอี่ยม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 065 
 66. นางสาวสุวรรณา  อุตราศรี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 066 
 67. นายธนกร   ฉัตรสุพรรณ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 067 

  68. นางสาวณพชร  สิทธิปล้ืม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 068 
  69. นางสาวแพรวนภา  ฆานะสิทธิ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 069 
  70. นางสาวณัจฉรียา  แตงอ่อน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 070 

 71. นางสาวสุชาดา  กล่ินสุคนธ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 071 
  72. นางสาววรินทร์ดา  มีเพ็ง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 072 
  73. นางสาวปวีณา  บุตรเล็ก  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 073 
  74. นายภูไท    ป้องโพนทอง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 074 
  75. นายศักดิ์สงวน  วิสา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 075 
  76. นางสาวธันยาภรณ์  ทุนภิรมย์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 076 
  77. นางสาววัชราภรณ์  ยานะฝ่ัน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 077 

 78. นางสาวธิดารัตน์  เรืองแจ่ม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 078 
  79. นางสาวธันย์ชนก  หลวนเกียว ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 079 

 80. นายกันตภณ   ช่ืนกล่ินธูป ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 080 
 81. นางสาวเบญจวรรณ  จิรวรรธสกุล ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 081 

  82. นางสาวบุญฑริกา  นนค าพันธ ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 082 
  83. นายทวีศักดิ์   พรมทา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 083 
  84. นางสาวจันทร์จิรา  งามราม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 084 
  85. นางสาวภาวิณี  สุขตาล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 085 

 86. นางสาวธมลวรรณ  พุฒิวร  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 086 
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 87. นางสาวสุพรรณี  ผินมณี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 087 
  88. นายสถาพร   สุขกล้า  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 088 

 89. นางสาวพิมชนก  สุวรรณเนตร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 089 
  90. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 090 
  91. นางสาวชุติมา  รักรอด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 091 
  92. นางสาวสุพัตรา  อภิชัย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 092 
  93. นางสาวทิพย์กมล  ตามบุญ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 093 
  94. นางสาวสุรวดี  บุญฤทธิ์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 094 
  95. นางสาวกัญญ์ชิตา  คมอาวุธ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 095 

 96. นายสมชาย    ผลทิพย์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 096 
  97. นางสาวอัจฉรา  ศรีไชย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 097 
  98. นางสาวพัชรียา  ฮาตระวัง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 098 

 99. นางสาวเกศชฎาพร  สมนา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 099 
  100. นายสมบัติ   โควาวิเศษสุต ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 100 
  101. นางสาวพิชานันต์  นิธิกรภิวฒัน ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 101 

 102. นายวสุ   อินตะนัย ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 102 
 103. นายสุทธิชัย   ทองเนียม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 103 
 104. นายสิทธิเบศ  แสนรัก  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 104 
 105. นายพร้อมพงศ์  จริตเพ็ชร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 105 
 106. นางสาวสุลัดดา  ธงชัย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 106 

  107. นางสาววรรณภา  พงษ์เภา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 107 
 108. นางสาวเจนจิรา  พรมเมือง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 108 
 109. นางสาวรสริน  แสนสุข  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 109 

  110.นางสาวยุวดี   หิรัญวัฒนะ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 110 
111. นายสรวิศิษฏ์  อิฐสุวรรณ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 111 

 112. นางสาวอลิษา  คูณมา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 112 
 113. นายสุพจน์   มะย่น  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 113 

  114. นายสมศักดิ์  ศักดิ์เสงี่ยม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 114 
115. นางสาววงเดือน  แผ่นทอง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 115 

   116. นายสราวุธ   ตันโชติ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 116 
117. นายพูนทรัพย ์  จุ้ยทรัพย์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 117 

   118. นางสาวอารยา  พักละ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 118 
119. นายอนุวัฒน ์  ดาวจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 119 
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120. นายปริวัฒน ์  อาจวิชัย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 120 
121. นางสาวสุนิษา  ยิ้มใหญ่หลวง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 121 
122. นางสาวพัดชา  เล็กละเอียด ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 122 
123. นางสาวสุวรรณา  กวางคีรี  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 123 
124. นางสาววรรณพร  ฉิมกรด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 124 
125. นางสาวเบญญาภา  คงพันธ ์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 125  
126. นางสาวจิดาภา  สุกใส  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 126 
127. นางสาวกุสุมา  จักขุจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 127 
128. นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 128 
129. นายประดิษฐ์  แร่อรุณ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 129 
130. นายปกรณ์   ทรัพย์ส่งเสริม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 130 
131. นางสาวกรรณิการ์  สรนุวัตร  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 131 
132. นางสาวกมลชนก  สมทรง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 132 
133. นางสาวสุนิสา  ทวีเดช  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 133 

  2. ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
1. นางสาวลัดดา   นาคแสงจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 001 
2. นางกัญญาณัฐ   กังน้อย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 002 
3. นางสาวพรพรรณ  ผุดผ่อง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 003 
4. นายณรงค์ฤทธิ์  ด่านน้อย ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 004 
5. นางสาวอรนิภา  หมื่นสายญาติ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 005 
6. นางสาวสุพรรษา  สระทองแอ่น ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 006 
7. นายพงษ์พัฒน ์  แก้วสมบูรณ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 007 
8. นายสุทธชาติ   บุญเติม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 008 
9. นางสาวอรีนา   ปัดตาล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 009 
10. นายวัชรพันธ ์  ทองจันทา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 010 
11. นางสาววันเพ็ญ  ช่ืนมาลา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 011 
12. นายวัชรชัย   นนท์ช้าง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 012 
13. นางสาวอรพรรณ  กล่ินพุฒซ้อน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 013 
14. นางสาวภัทราภรณ์  ฉิมเพชร  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 014 
15. นายคมสัน   เกตุมอญ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 015 
16. นางสาวสุธัญวิภา  กลมกล่อม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 016 
17. นางสาวเพ็ญนภา  ช่ืนใส  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 017 
18. นายสุทัศน์   จันทะมา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 018 
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19. นางสาวพรพรรณ  ต้ังศิริเจริญวงศ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 019 
20. นางสาวนฤมล  โก้เครือ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 020 
21. นางสาวรัตติยา  ทวาเงิน  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 021 
22. นางสาวสุภาพร  เขตปัญญา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 022 
23. นายธัชวิญญ ์  นาคเอก  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 023 
24. นายณัฐพล   จันทร์แย้ม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 024 
25. นางสาวนวลปรางค์  ศรีงาม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 025 
26. นางสาวภัทราวดี  ศรีทา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 026 
27. นางสาวสุดารัตน์  คงวิเชียร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 027 
28. นางสาวสุวรรณา  สืบกล่ัน  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 028 
29. นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 029 
30. นางสาวปนัดดา  อุณยเกียรติ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 030 
31. นางสาวสุวรรณ  จินดาอินทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 031 
32. นางสาวน้ าทิพย์  หงส์พญา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 032 
33. นางสาวเปมิกา  เรืองฤทธิ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 033 
34. นางสาวศรีสุดา  วิทูรย์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 034 
35. นางสาวนุสรา  เสนจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 035 
36. นางสาวศิริกัญญา  บุญญามิ่ง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 036 
37. นางสาวอโณทัย  ทองมาก  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 037 
38. นางสาวศิริพร  แตงจันทร์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 038 
39. นางสาวมัณฑนา  องอาจ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 039 
40. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเลิศ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 040 
41. นางสาวเครือฟ้า  เครือคุณ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 041 
42. นางสาวอังคณา  โรจน์พวง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 042 
43. นางสาวกัลยาณี  ปัญญาชัยรักษา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 043 
44. นายณัฏฐ์ชวัญช์  สุวรรณเวช ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 044 
45. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 045 
46. นายธนกฤต   แก้วเกิด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 046 
47. นางสาวพิมพิไล  พรมไชยา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 047 
48. นางสาวฐิติมา  หลวงเพ็ชร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 048 
49. นายปาราเมศ  ลือเวศย์วณิช ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 049 
50. นางสาวดวงกมล  จิตรประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 050 
51. นางสาวกมลชนก  ศรศักด์ิสิทธิ์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 051 
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52. นายธีรวัช   ผาติชัยสิทธิ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 052 
53. นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 053 
54. นางสาวศิริรัตน์  บุญชูประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 054 
55. นางสาวธิติมา  ปล้ืมใจ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 055 
56. นางสาวนภาพรรณ  ภูบึงด า  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 056 
57. นางสาวตริญาภรณ์  อริเดช  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 057 
58. นายชันษา   พงษ์เก่า  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 058 
59. นายธาดา   กลีบทอง ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 059 
60. นางสาววีนัส   อ่วมอิ่มพืช ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 060 
61. นางสาวพัชรินทร์  รักษา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 061 
62. นางสาวพิชยาพร  ราชค า  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 062 
63. นางสาววิไรรัตน ์  เพิกจินดา ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 063 
64. นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีสุดใจ  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 064 
65. นางสาวพัชรินทร์  บุญแจ่ม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 065 
66. นางสาวณัฐธิดา  เบ็ญเจิด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 066 
67. นางสาวชนิสรา  มลศิล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 067 
68. นางสาวเจนจิรา  สระแก้ว  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 068 
69. นางสาวสิริวิภา  สระใครแสน ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 069 
70. นายภควัต   พรหมภักดี ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 070 
71. นางสาวเกศรา  นาลอย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 071 
72. นางสาวปนัดดา  ศรีมุล  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 072 
73. นางสาวธิดารัตน์  ดวงสีดา  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 073 
74. นางสาวกมลวรรณ  มีสุข  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 074 
75. นางสาวชลธิชา  สารคร  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 075 
76. นางสาววิไลวรรณ  รัตนไพบูลย์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 076 
77. นางสาวบัว   หอมจันทนเวช ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 077 
78. นายฉัตรมงคล  พยาบาล ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 078 
79. นางสาวอาซู   วิเศษณ์ศิริ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 079 
80. นางสาวเจนจิรา  ประทุมสูตร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 080   

   81. นางสาวอุไรพร  ดอนเจดีย์ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 081 
   82. นางสาวนภาพร  ใจสมุทร  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 082 
   83. นายวัชรินทร์   บัวงาม  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 083 
   84. นายธวัชชัย   มั่นคง  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 084 
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 3. ต าแหน่งครูจ้างสอนวิชาภาษาจีน 
 

1. นายภิภัส   สวนประเสริฐ ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 001 
    2. นางสาวกิรณา   สุขสอาด  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 002 

3. นางสาววิชยาภรณ์  พึ่งย้อย  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 003 
4. นางสาวอัฐพร   สมบูรณ์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 004 
5. นางสาวสุพัตรา  ทิพวงค์  ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 005 
6. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 006 
7. นางสาวธนัญญา  ปริยทิฆัมพร ล าดับเลขท่ีนั่งสอบ 007 

 
 

ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือข้างต้น ไปรายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 4 ช้ัน 1 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ในวัน จันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559             
เวลา 09.00 น. (ให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกแต่งกายสุภพเรียบร้อย)  

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

 
                           (นางสาววลัยพร  ชัยประเสริฐสุข) 
        รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


