
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ดนตรีไทย 192400001 นาย กฤษณะ จางวาง
2 ดนตรีไทย 192400002 นางสาว อัญชิสา เครือฟ้า
3 ดนตรีไทย 192400003 นาย อิสรภาพ ไชยอ ามาตร
4 ดนตรีไทย 192400004 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
5 ดนตรีไทย 192400005 นาย วีระพงษ์ เน่ืองศรี
6 ดนตรีไทย 192400006 นาย กฤษณพงศ์ ใจตรง
7 ดนตรีไทย 192400007 นาย ชัยสิทธ์ิ สุวะยะ
8 ดนตรีไทย 192400008 นาย ภัทรพงศ์ ถาใหม่
9 ดนตรีไทย 192400009 นาย วสวัตต์ิ วีระกุล
10 ดนตรีไทย 192400010 นาย ก่อพงศ์ ผมวิเศษ
11 ดนตรีไทย 192400011 นางสาว ธาดารัตน์ ศรีนอก
12 ดนตรีไทย 192400012 นาย ดุสิทธิ ซ้อนเพชร
13 ดนตรีไทย 192400013 นางสาว วราภรณ์ สุนา
14 ดนตรีไทย 192400014 นางสาว นริศา แสงโชติ
15 ดนตรีไทย 192400015 นางสาว รัชฎาภรณ์ สมัครเดียว
16 ดนตรีไทย 192400016 นาย สิรวิชญ์ ว่านม่วง
17 ดนตรีไทย 192400017 นาย นิธิ จันทร์แก้ว
18 ดนตรีไทย 192400018 นาย ศรัณย์ พงษ์สมบูรณ์
19 ดนตรีไทย 192400019 นาย อิทธิกร จันทน์พฤกษ์
20 ดนตรีไทย 192400020 นาย สุวัฒน์ นิลย่ิงเจริญ
21 ดนตรีไทย 192400021 นางสาว กัณฐาภรณ์ มีจ่ัน
22 ดนตรีไทย 192400022 นาย ศุภสัณห์ เท่ียงตรง
23 ดนตรีไทย 192400023 นางสาว ปวเรศ สร้อยโมรา
24 ดนตรีไทย 192400024 ว่าท่ีร้อยตรี อาณัติ สวยค้าข้าว
25 ดนตรีไทย 192400025 นางสาว สุรางค์รัตน์ ขันบรรจง
26 ดนตรีไทย 192400026 นางสาว ชลธิชา ล้อมวงษ์
27 ดนตรีไทย 192400027 นางสาว เบญจพร พิมพ์พัฒน์
28 ดนตรีไทย 192400028 นางสาว สุภาภรณ์ นิลถม
29 ดนตรีไทย 192400029 นางสาว อัญชลี วังมะนาว
30 ดนตรีไทย 192400030 นาย สิงหา ศรีดีล้วน
31 ดนตรีไทย 192400031 นางสาว พิมพ์ชนก แสนประเสริฐ
32 ดนตรีไทย 192400032 นางสาว ตันหยง ทองผา

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

หนา้ที ่1 จาก 6



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 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

33 ดนตรีไทย 192400033 นางสาว หน่ึงฤทัย กล่ินศรีสุข
34 ดนตรีไทย 192400034 นาย อภิรัฐพงศ์ สุวรรณโอภาส
35 ดนตรีไทย 192400035 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สวัสดินาม
36 ดนตรีไทย 192400036 นางสาว วรัชยา จ้อยจอก
37 ดนตรีไทย 192400037 นางสาว พรปวีณ์ จันทร์ผ่อง
38 ดนตรีไทย 192400038 นาย วศิน สุระสัจจะ
39 ดนตรีไทย 192400039 นาย ณัฐวัตร เห้ียมหาญ
40 ดนตรีไทย 192400040 นางสาว อรอุมา วงศ์ดาว
41 ดนตรีไทย 192400041 นาย ณรงค์วิทย์ ศักด์ิทิพยรัตน์
42 ดนตรีไทย 192400042 นางสาว กัญญาณัฐ ตรีผลพันธ์ุ
43 ดนตรีไทย 192400043 นาย นพดล สุขใส
44 ดนตรีไทย 192400044 นางสาว สุรัชญา นิชเป่ียม
45 ดนตรีไทย 192400045 นาย ธนนันท์ กล่ันบุศย์
46 ดนตรีไทย 192400046 นางสาว ผกามาศ เพชรน้อย
47 ดนตรีไทย 192400047 นางสาว วรท วงค์ก าภู
48 ดนตรีไทย 192400048 นาย นพดล สุวรรณมณี
49 ดนตรีไทย 192400049 นางสาว มณีรัตน์ ยุวนบุณย์
50 ดนตรีไทย 192400050 นางสาว อารียา ชูเลิศ
51 ดนตรีไทย 192400051 นาย จิตรภาณุ นันทิประภา
52 ดนตรีไทย 192400052 นาย คมสัน อ้นคง
53 ดนตรีไทย 192400053 นางสาว ศศิธร สุภศร
54 ดนตรีไทย 192400054 นางสาว ญาดาพัณณ์ ชูทอง
55 ดนตรีไทย 192400055 นาย วีระวัฒน์ พิมพ์ตะคลอง
56 ดนตรีไทย 192400056 นางสาว พิมลพรรณ สังข์ทอง
57 ดนตรีไทย 192400057 นางสาว นันทภรณ์ เทพพิทักษ์
58 ดนตรีไทย 192400058 นาย ภูวนัต แก้วพรหม
59 ดนตรีไทย 192400059 นางสาว ณัฏฐานรี คุณีพงษ์
60 ดนตรีไทย 192400060 นางสาว สุทธิดา ฝางค า
61 ดนตรีไทย 192400061 นาย ธนทัต ส าเภาทอง
62 ดนตรีไทย 192400062 นางสาว ศิตาพร งามชมจันทร์
63 ดนตรีไทย 192400063 นาย อรรถพล ตันเจริญ
64 ดนตรีไทย 192400064 นางสาว ชลิตา กุดกัญญา

หนา้ที ่2 จาก 6



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 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

65 ดนตรีไทย 192400065 นางสาว สุภาภรณ์ เชิดชูงาม
66 ดนตรีไทย 192400066 นางสาว กุสุมา เกิดโภคา
67 ดนตรีไทย 192400067 นาย ฉลาม สายดวง
68 ดนตรีไทย 192400068 นางสาว วันทกานต์ ศรีสุวรรรณ
69 ดนตรีไทย 192400069 นางสาว สุวิชญา แก้วดี
70 ดนตรีไทย 192400070 นาย ณัฐพล โรจนเวทิน
71 ดนตรีไทย 192400071 นาย ยุวรัตน์ นักท านา
72 ดนตรีไทย 192400072 นางสาว ทิวารัตน์ ผิวหอม
73 ดนตรีไทย 192400073 ว่าท่ี ร.ต. ศุภกรณ์ เชาว์วิวัฒนากุล
74 ดนตรีไทย 192400074 นางสาว อัจฉรา สนข า
75 ดนตรีไทย 192400075 นาย ธนโชติ บุญวังทอง
76 ดนตรีไทย 192400076 นาย อลงกรณ์ รอตด้วง
77 ดนตรีไทย 192400077 นางสาว ณัฐพร ปองดอง
78 ดนตรีไทย 192400078 นาย อัศวิน จันทร์สวาท
79 ดนตรีไทย 192400079 นาย ศักดา แสงอินทร์
80 ดนตรีไทย 192400080 นาย รัตนพล วิสุทธิวงศ์
81 ดนตรีไทย 192400081 นาย กฤษฎา ประจวบกลาง
82 ดนตรีไทย 192400082 นางสาว สคณพัฒน์ คุ้มสวัสด์ิ
83 ดนตรีไทย 192400083 นางสาว วรรธิดา สอาดละออช่างเกตุ
84 ดนตรีไทย 192400084 นาย รุ่งโรจน์ กุฏิฤาษี
85 ดนตรีไทย 192400085 นางสาว เบญจลักษณ์ เป้าทอง
86 ดนตรีไทย 192400086 นางสาว สุชานันท์ พุทธชาติ
87 ดนตรีไทย 192400087 ว่าท่ีร้อยตรี จิรกิตต์ิ กิติสิทธิชัย
88 ดนตรีไทย 192400088 นาย เจริญชัย สมจิตร
89 ดนตรีไทย 192400089 นาย ปิยกิตติ ช่ืนสุวรรณ
90 ดนตรีไทย 192400090 นางสาว พัชรินทร์ หลีศิริ
91 ดนตรีไทย 192400091 นาย ภาณุพงศ์ จันทร์ทอง
92 ดนตรีไทย 192400092 นาย ชัชวาล กัณหาชัย
93 ดนตรีไทย 192400093 นาย สาธิต กุยเช็ง
94 ดนตรีไทย 192400094 นางสาว ศิริวรรณ นุกิจ
95 ดนตรีไทย 192400095 นาย วุฒิกร โพธ์ิศรีทอง
96 ดนตรีไทย 192400096 นาย ขจรพล ชุ่มชูศาสตร์

หนา้ที ่3 จาก 6



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 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

97 ดนตรีไทย 192400097 นางสาว สุพรรษา สุขภิรมย์
98 ดนตรีไทย 192400098 นางสาว อังคณา บุญขจร
99 ดนตรีไทย 192400099 นาย อาชวิน ลิมปิสวัสด์ิ
100 ดนตรีไทย 192400100 นาย ธราธร หอมทวนลม
101 ดนตรีไทย 192400101 นางสาว แพรวพรรณ ศิริโสภณ
102 ดนตรีไทย 192400102 นางสาว ลัดดาวัลย์ เสง่ียมพันธ์
103 ดนตรีไทย 192400103 นาย จาตุรงค์ พวงเพชร
104 ดนตรีไทย 192400104 นาย คณรัฐ อัตถาผล
105 ดนตรีไทย 192400105 นาย เพชรสิทธ์ิ พันธ์ุหลง
106 ดนตรีไทย 192400106 นางสาว ณิชนันทน์ ค ามูล
107 ดนตรีไทย 192400107 นาย สรายุทธ์ เฉ่ือยนอก
108 ดนตรีไทย 192400108 นางสาว มุกรวี ภู่ยางโทน
109 ดนตรีไทย 192400109 นาย พรชัย เช้ือสีหะรณชัย
110 ดนตรีไทย 192400110 นาย ณฐพล มากดวงเทียน
111 ดนตรีไทย 192400111 นาย พงษ์ศิริ ยอดเพชร
112 ดนตรีไทย 192400112 นางสาว ชลลดา อ่วมเจริญ
113 ดนตรีไทย 192400113 นางสาว จันทร์เพ็ญ วังมะนาว
114 ดนตรีไทย 192400114 นางสาว ธนิตา บัวท่ัง
115 ดนตรีไทย 192400115 นาย ปถพล รุ่งเรือง
116 ดนตรีไทย 192400116 นางสาว อรอนงค์ จตุรภัทรพร
117 ดนตรีไทย 192400117 นางสาว โชติกา พรหมมี
118 ดนตรีไทย 192400118 นางสาว จิราภา ผลเลขา
119 ดนตรีไทย 192400119 นาย สุดท่ีรัก บุญเรือน
120 ดนตรีไทย 192400120 นาย ภัทระ สังขมาน
121 ดนตรีไทย 192400121 นาย อรรคพล แจ้งอ่ิม
122 ดนตรีไทย 192400122 นาย วัชรพล วงษ์เพิก
123 ดนตรีไทย 192400123 นาย กฤตพงศ์ ประทุมหวล
124 ดนตรีไทย 192400124 ว่าท่ีร้อยตรี ณเรศว์ กล้าหาญ
125 ดนตรีไทย 192400125 นาย พิริยะ วิเชียรชม
126 ดนตรีไทย 192400126 นาย กิตติธัช ย้ิมถิน
127 ดนตรีไทย 192400127 นางสาว มลฤดี คณาพานิชกุล
128 ดนตรีไทย 192400128 นาย อภิวัฒน์ ชัยนิตย์

หนา้ที ่4 จาก 6



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 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

129 ดนตรีไทย 192400129 นางสาว ภัทชริตา พานแก้ว
130 ดนตรีไทย 192400130 นางสาว นลินพร ปัญจะ
131 ดนตรีไทย 192400131 นาย ธราดล ปัญจะ
132 ดนตรีไทย 192400132 นาย ธีรพงษ์ จรมา
133 ดนตรีไทย 192400133 นางสาว จุฑา เถ่ือนถ้ าแก้ว
134 ดนตรีไทย 192400134 นาย ณัฐวุฒิ อัมวัฒน์
135 ดนตรีไทย 192400135 นาย จักรินทร์ สุภาฉิน
136 ดนตรีไทย 192400136 นางสาว ศุภมาส ผดุงผล
137 ดนตรีไทย 192400137 นาย วีรภัทร ร้ิวเหลือง
138 ดนตรีไทย 192400138 นางสาว สุพัตรา เอ้ียงปาน
139 ดนตรีไทย 192400139 นาย กิจติเดช จ่ันทอง
140 ดนตรีไทย 192400140 นาย นิรันดร์ ทองโบราณ
141 ดนตรีไทย 192400141 นาย นายรณชัย ถ้ าทอง
142 ดนตรีไทย 192400142 นาย อนุพันธ์ บุญธรรม
143 ดนตรีไทย 192400143 นาย ปุญญพัฒน์ อยู่ดี
144 ดนตรีไทย 192400144 นาย อนุศร คนชม
145 ดนตรีไทย 192400145 นางสาว จันทิมา อนุกูล
146 ดนตรีไทย 192400146 นาย กรกฤษรุต ทองมี
147 ดนตรีไทย 192400147 นางสาว กิตติยา พูลสวัสด์ิ
148 ดนตรีไทย 192400148 นาย บุญญฤกษ์ รุ่งสว่าง
149 ดนตรีไทย 192400149 ว่าท่ี ร้อยตรี ณัฐพล ศรีโยธา
150 ดนตรีไทย 192400150 นาย ศักดิภัท สุขมุข
151 ดนตรีไทย 192400151 นางสาว มนัญชยา มีย่ิง
152 ดนตรีไทย 192400152 นาย สามารถ ส าอางจิตร
153 ดนตรีไทย 192400153 นาย พศวัต คชเดช
154 ดนตรีไทย 192400154 นาย สุรเกียรติ สุอังคะวาทิน
155 ดนตรีไทย 192400155 นางสาว สุนิสา ภู่เขียว
156 ดนตรีไทย 192400156 นาย กัมปนาท โนนศรี
157 ดนตรีไทย 192400157 นาย สรศักด์ิ จันทร์โอ
158 ดนตรีไทย 192400158 นาย ธนากร สร้อยสว่าง
159 ดนตรีไทย 192400159 นางสาว สุกัญญา ผ่องแผ้ว
160 ดนตรีไทย 192400160 นางสาว พนิดา บุญเส็ง
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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 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

161 ดนตรีไทย 192400161 นาย ทวีศักด์ิ กล่ินพยอม
162 ดนตรีไทย 192400162 นาย จันทร เกียรติกมลชัย
163 ดนตรีไทย 192400163 นางสาว จิรประภา ส้ินภัย
164 ดนตรีไทย 192400164 นางสาว สุมารี เจริญไทย
165 ดนตรีไทย 192400165 ว่าท่ีร้อยตรี รัชพงศ์ วงค์นางาม
166 ดนตรีไทย 192400166 นาย กร ท่ากลาง
167 ดนตรีไทย 192400167 นาย ศิริพงษ์ มนนามอญ
168 ดนตรีไทย 192400168 นาย ณัฐพงศ์ โลกานะวัตร
169 ดนตรีไทย 192400169 นางสาว อรดี ตาลอ าไพ
170 ดนตรีไทย 192400170 นาย ปรัชญา ฉายอรุณ
171 ดนตรีไทย 192400171 นางสาว ดวงใจ หวานแท้
172 ดนตรีไทย 192400172 นาย อวิรุทธ์ิ พรจะโป๊ะ
173 ดนตรีไทย 192400173 นาย ณฤภัทร แซ่ฮ้อ
174 ดนตรีไทย 192400174 นาย ฉัตรเทพ ทศพรพรหม
175 ดนตรีไทย 192400175 นาย วันชาติ อินทร์พรหม
176 ดนตรีไทย 192400176 นาย วันชัย อินทร์พรหม
177 ดนตรีไทย 192400177 นางสาว ดารณี เสาคง
178 ดนตรีไทย 192400178 นาย กฤตพล เทศล าลึก
179 ดนตรีไทย 192400179 นางสาว กัญจนพร ย่ิงภิญโญ
180 ดนตรีไทย 192400180 นาย ธนกร นามวงษ์
181 ดนตรีไทย 192400181 นางสาว แสงเทียน หมวกทอง
182 ดนตรีไทย 192400182 นาย อนันต์ ก่ าแพ
183 ดนตรีไทย 192400183 นาย กิติพงษ์ ฤชามณี
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