
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 พลศึกษา 191900001 นาย นุกูล การภักดี
2 พลศึกษา 191900002 นาย วีรยุทธ คนใหญ่
3 พลศึกษา 191900003 นาย วิศรุต ขวัญม่ิง
4 พลศึกษา 191900004 นาย ธีรพงศ์ เศรษฐเมธาวี
5 พลศึกษา 191900005 นาย นรา ตาลเหล็ก
6 พลศึกษา 191900006 นาย เตียมศักด์ิ ภูวงศ์
7 พลศึกษา 191900007 นาย ณัฐสุชน บัวมีธูป
8 พลศึกษา 191900008 นาย ลิขิต ดีเลิศอมรโสภณ
9 พลศึกษา 191900009 นาย สุรินทร์ ดวงตาแก้ว
10 พลศึกษา 191900010 นาย อาณัต แบรอฮีม
11 พลศึกษา 191900011 นาย ศาสตร์สัมพันธ์ เกณฑ์สระคู
12 พลศึกษา 191900012 นางสาว ปวินณา ทวีทิพย์รัตน์
13 พลศึกษา 191900013 นาย ธีระ คนใหญ่
14 พลศึกษา 191900014 นาย วัชร์ปภพ พิชัยวัฒนพร
15 พลศึกษา 191900015 นางสาว ณัฐนันท์ เทียนทอง
16 พลศึกษา 191900016 นางสาว จิตติญา ทุบพุดซา
17 พลศึกษา 191900017 นางสาว ธมนวรรณ ชินส าราญ
18 พลศึกษา 191900018 นางสาว ศิริวรรณ ใยค า
19 พลศึกษา 191900019 นาย เกรียงไกร ฐานบัญชา
20 พลศึกษา 191900020 นาย ยศพันธ์ แก้วนันทิพัฒน์
21 พลศึกษา 191900021 ว่าท่ี ร.ต. มนธิชา ทัศนะเกตุ
22 พลศึกษา 191900022 นาย นิทัศน์ สุวบุตร
23 พลศึกษา 191900023 นาย วัชรชัย บุญถนอม
24 พลศึกษา 191900024 นางสาว อุษณีย์ วงษ์ค าจันทร์
25 พลศึกษา 191900025 นางสาว สุพรรณี จันทร์พวง
26 พลศึกษา 191900026 ว่าท่ีร้อยตรี ไมตรี อิสาน
27 พลศึกษา 191900027 นาย กฤษฎา ฉ่ าช่ืนวงศ์
28 พลศึกษา 191900028 นางสาว สิวารัตน์ โอดทวี
29 พลศึกษา 191900029 นาย จักรพันธ์ จันทร์วงษ์
30 พลศึกษา 191900030 นาย คิรินทร์ พุทธานุกุล
31 พลศึกษา 191900031 นางสาว กนกวรรณ ศรีรัตน์
32 พลศึกษา 191900032 นางสาว ไพรัตน์ ป่ินท้วม

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

หนา้ที ่1 จาก 16



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 พลศึกษา 191900033 นาย พรเทพ ตรีภพ
34 พลศึกษา 191900034 นาย กษิด์ิเดช ศรีโสม
35 พลศึกษา 191900035 นาย กฤษณะ ตัณฑิกุล
36 พลศึกษา 191900036 นาย บัญชา พลทิพย์
37 พลศึกษา 191900037 นางสาว อุไรวรรณ ระวิพันธ์
38 พลศึกษา 191900038 นาย สุรพงศ์ โมรัฐเสถียร
39 พลศึกษา 191900039 นาย ราชศักด์ิ ทัศนา
40 พลศึกษา 191900040 นาย ศุภกฤต มีบุญ
41 พลศึกษา 191900041 นางสาว นภาภรณ์ ปกครองดี
42 พลศึกษา 191900042 นาย รัตนกร ยะอนันต์
43 พลศึกษา 191900043 นางสาว หทัยชนก มัฒญา
44 พลศึกษา 191900044 นาย ชเยศ ทีดี
45 พลศึกษา 191900045 นางสาว พัตรพิมล มลมาด
46 พลศึกษา 191900046 นางสาว สุวรรณา กล้าหาญ
47 พลศึกษา 191900047 นางสาว ทัศนีย์ สระทองอ้อย
48 พลศึกษา 191900048 นาย ภริสรณ์ บุญชู
49 พลศึกษา 191900049 นางสาว กานติมา ขุมทอง
50 พลศึกษา 191900050 นาย เทอดทูน วังเย็นนิยม
51 พลศึกษา 191900051 นาย ติณณภพ กังละมัย
52 พลศึกษา 191900052 นาย นพดล เดชจินดา
53 พลศึกษา 191900053 นาย วิวัฒน์ แทนคอน
54 พลศึกษา 191900054 นางสาว นรมน ผาดทองหลาง
55 พลศึกษา 191900055 นางสาว สิริมาศ บูรณากาญจน์
56 พลศึกษา 191900056 นาย จักรพจน์ เทียนศรี
57 พลศึกษา 191900057 นาย นนทวัฒน์ สุขเกษม
58 พลศึกษา 191900058 นาย กิตติศักด์ิ แก้วสว่าง
59 พลศึกษา 191900059 นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรีรังศิลป์
60 พลศึกษา 191900060 นางสาว ปรียานุช ตันวัฒนเสรี
61 พลศึกษา 191900061 นางสาว ศศิธร วิชาสาร
62 พลศึกษา 191900062 ว่าท่ีร้อย นุชจรี แผนท่ัง
63 พลศึกษา 191900063 นางสาว สุรทิน พิสุทธ์ิเกษมบุญ
64 พลศึกษา 191900064 นาย ธเนศ ทองศิริ

หนา้ที ่2 จาก 16



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 พลศึกษา 191900065 ว่าท่ีร.ต. นิพล เป่ียมพิไชย
66 พลศึกษา 191900066 นางสาว ธัญญาภรณ์ ก้ัวะห้วยขวาง
67 พลศึกษา 191900067 นาย สันติสุข แสงศรี
68 พลศึกษา 191900068 นางสาว สุดารัตน์ บุญรอด
69 พลศึกษา 191900069 นาย ฉัตรชัย อังก์สิริทรัพย์
70 พลศึกษา 191900070 นาย วันเฉลิม สียางนอก
71 พลศึกษา 191900071 นาย บรรพต คุณหงษ์
72 พลศึกษา 191900072 นางสาว เดือนฉาย จตุรงค์มโนพร
73 พลศึกษา 191900073 นาย เมธาพร ยุบลนวล
74 พลศึกษา 191900074 นางสาว สุมาลี แสนวงค์
75 พลศึกษา 191900075 นาย มีศักด์ิ อุ่นไทยแท้
76 พลศึกษา 191900076 นาย สาธิต ธรรมเท่ียงธรรม
77 พลศึกษา 191900077 นาย ธเดช ทองดอนน้อย
78 พลศึกษา 191900078 นางสาว วีรดา ศรีบุญผล
79 พลศึกษา 191900079 นาย สรยุทธ์ิ เพียรงาน
80 พลศึกษา 191900080 นางสาว ปิยาภรณ์ หอมบุญยงค์
81 พลศึกษา 191900081 นาย ธนภัทร ทาเวียง
82 พลศึกษา 191900082 นาย สุประกิจ แสนหาญ
83 พลศึกษา 191900083 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริชัย ประเสริฐกุล
84 พลศึกษา 191900084 นางสาว สุวรรณา ทุมาสิทธ์ิ
85 พลศึกษา 191900085 นาย วิสุวัฒน์ พงษ์รุ่งเรือง
86 พลศึกษา 191900086 นาย วิสูตร จันทร
87 พลศึกษา 191900087 นาย วิชาญ นราเอ่ียม
88 พลศึกษา 191900088 นาย พงษ์วันชัย อันสุวรรณ์
89 พลศึกษา 191900089 นางสาว เบญญา จ าปีรัตน์
90 พลศึกษา 191900090 นาย ธนพัฒน์ แสนค า
91 พลศึกษา 191900091 นางสาว มาลิษา สุขภูวงค์
92 พลศึกษา 191900092 นางสาว อภิญญา เทียงแก้ว
93 พลศึกษา 191900093 นาย ธนากร หลวงศีลป
94 พลศึกษา 191900094 นาย สรณตรัย ขันธนิยม
95 พลศึกษา 191900095 นาย ปิยะพงษ์ ทองมาก
96 พลศึกษา 191900096 นาย จ าเริญ เเสงทอง
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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

97 พลศึกษา 191900097 นาย พงศกร ติดชัย
98 พลศึกษา 191900098 นาย ศรัณย์ พุกท่าไม้
99 พลศึกษา 191900099 นาย กิตติพงษ์ ช่วยค้ าชู
100 พลศึกษา 191900100 นาย รัตนโชติ นิยะมะ
101 พลศึกษา 191900101 นาย อาทิตย์ ละออศรี
102 พลศึกษา 191900102 นาย อภิสิทธ์ิ แก่นธานี
103 พลศึกษา 191900103 นาย อิสระภาพ สุวรรณโค
104 พลศึกษา 191900104 นาย ชนะพล วงศ์วรันยู
105 พลศึกษา 191900105 นาย เฉลิมชัย มีเป่ียมสมบูรณ์
106 พลศึกษา 191900106 นางสาว ผกากรอง กรพิพัฒน์
107 พลศึกษา 191900107 นาย ทักษ์ดนัย ศักด์ิเลิศวงษ์ย่ิง
108 พลศึกษา 191900108 นางสาว อรวรรณ เกตุแก้ว
109 พลศึกษา 191900109 นาย วีรวุฒิ การวุฒิ
110 พลศึกษา 191900110 นาย คณพศ จันทุม
111 พลศึกษา 191900111 นาย สกุลชัย นิราราช
112 พลศึกษา 191900112 นางสาว ลักขณา สมพล
113 พลศึกษา 191900113 นาย อโนชา ใจซ่ือ
114 พลศึกษา 191900114 นาย ภิณัฐพงษ์ กิจไพบูลย์ชัย
115 พลศึกษา 191900115 นาย อดิศักด์ิ เผ่าพันธ์ดี
116 พลศึกษา 191900116 นางสาว ณัฏฐกฤตา จันดี
117 พลศึกษา 191900117 นาย จีราวัฒน์ รอดรักษาทรัพย์
118 พลศึกษา 191900118 นาย รัชฏ จันทร์หนองสรวง
119 พลศึกษา 191900119 นาย สุจิตร อยู่แสง
120 พลศึกษา 191900120 นาย จิรัฎฐ์ เพ็งทา
121 พลศึกษา 191900121 นางสาว อักษร บัวเเก้ว
122 พลศึกษา 191900122 นาย ธีรพงศ์ อรนันต์
123 พลศึกษา 191900123 นาย ปณิธาน กลางสวัสด์ิ
124 พลศึกษา 191900124 นาย สุทธิพงษ์ ทีฆะสุข
125 พลศึกษา 191900125 นาย ณัชพล ศรีบานเย็น
126 พลศึกษา 191900126 นางสาว อรษา โกยรัมย์
127 พลศึกษา 191900127 นางสาว ภัทรธิดา เสืองามเอ่ียม
128 พลศึกษา 191900128 นางสาว ยุพดี หนุนเรือง
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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

129 พลศึกษา 191900129 นาย ภานุพันธ์ ไพรบึง
130 พลศึกษา 191900130 นาย สรศักด์ิ สะราค า
131 พลศึกษา 191900131 นาย อนุรักษ์ มีศรี
132 พลศึกษา 191900132 นางสาว ศิริอร สร้างสวน
133 พลศึกษา 191900133 นาย เมธี แสงบ ารุง
134 พลศึกษา 191900134 นางสาว เบ็ญจมาศ สังข์เผือก
135 พลศึกษา 191900135 นาย ปองพล จันทร์มล
136 พลศึกษา 191900136 ว่าท่ีร้อยตรี กสิวัตร์ เฮงปฐม
137 พลศึกษา 191900137 นางสาว ปราณีรัตน์ เรืองชัยศักด์ิ
138 พลศึกษา 191900138 นางสาว ปุริมปรัชญ์ วงษ์ข า
139 พลศึกษา 191900139 นาย ธงชาติ หอมช่ืน
140 พลศึกษา 191900140 นาย ปฏิมากร ห้วยหงษ์ทอง
141 พลศึกษา 191900141 นางสาว บุษบา กุลเกตุ
142 พลศึกษา 191900142 นางสาว กัญญ์วรา บุญเบญญา
143 พลศึกษา 191900143 นาย อนพัฒน์ อินทภัก
144 พลศึกษา 191900144 นาย ยศพล ศรีสวัสด์ิ
145 พลศึกษา 191900145 นางสาว นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์
146 พลศึกษา 191900146 นาย สถาพร รักสนิท
147 พลศึกษา 191900147 นาย ศรายุทธ เช้ือสะอาด
148 พลศึกษา 191900148 นาย อาทร ท้วมผ้ึง
149 พลศึกษา 191900149 นางสาว กนกพร ส าราญ
150 พลศึกษา 191900150 นางสาว เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์
151 พลศึกษา 191900151 นาย สุรชัย วงษ์สุทัย
152 พลศึกษา 191900152 นาย วรวัฒน์ รอดตัว
153 พลศึกษา 191900153 นางสาว รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์
154 พลศึกษา 191900154 นางสาว ปภัสสร ต้ันเหลียง
155 พลศึกษา 191900155 นางสาว บุษบาไพร เถาชาลี
156 พลศึกษา 191900156 นาย อธิวัฒน์ อุเทศพรรัตนกุล
157 พลศึกษา 191900157 นาย อุทัย วงศ์วิศาล
158 พลศึกษา 191900158 นาย ศิริโชค สุดเจริญ
159 พลศึกษา 191900159 นางสาว ธันวา ปลัดกอง
160 พลศึกษา 191900160 นางสาว ศรัญจี คณา

หนา้ที ่5 จาก 16



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 พลศึกษา 191900161 นาย วรกมล เดชามรกุล
162 พลศึกษา 191900162 นาย ฉัตรชัย แก้วเดชะ
163 พลศึกษา 191900163 นาย พิเชษฐ์พงษ์ วังหนองหว้า
164 พลศึกษา 191900164 นาย วรกิจ ห้วยหงษ์ทอง
165 พลศึกษา 191900165 นางสาว สุดารัตน์ บาทบ ารุง
166 พลศึกษา 191900166 นางสาว สิราวรรณ สีดาชมภู
167 พลศึกษา 191900167 นาย ชนสรณ์ รักอาชีพ
168 พลศึกษา 191900168 นางสาว แพรพลอย โรจนกุล
169 พลศึกษา 191900169 นาย ชัยวัฒน์ จ๋ิวโคราช
170 พลศึกษา 191900170 นางสาว พลอยไพลิน โรจนกุล
171 พลศึกษา 191900171 นางสาว พิมพร โรจนกุล
172 พลศึกษา 191900172 นางสาว สุกัญญา จันทะโคตร
173 พลศึกษา 191900173 นาย ธนพัชร์ พูลโคกหวาย
174 พลศึกษา 191900174 นาย นราศักด์ิ จักขุจันทร์
175 พลศึกษา 191900175 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิษแพ
176 พลศึกษา 191900176 นาย โชติพงศ์ สีเก๋ียง
177 พลศึกษา 191900177 นาย นที ชนะชัย
178 พลศึกษา 191900178 นางสาว พนิดา กล่ินล าดวน
179 พลศึกษา 191900179 นาย ฐากร สังขะเลิศ
180 พลศึกษา 191900180 นาย สันติสุข ผลงาม
181 พลศึกษา 191900181 นาย อิสริยะ เทียมพล
182 พลศึกษา 191900182 นาย นิพัทธ์ แก้วไพร
183 พลศึกษา 191900183 นาย ภัทระ ณัฐวุฒิ
184 พลศึกษา 191900184 นาย ยุทธทวี กองอินทร์
185 พลศึกษา 191900185 นาย สยุมภู บรรหาร
186 พลศึกษา 191900186 นาย ธนภัทร ชูราศรี
187 พลศึกษา 191900187 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์กล่ัน
188 พลศึกษา 191900188 นาย สยาม แขยินดี
189 พลศึกษา 191900189 นาย วิษณุ ต้ังทรัพย์มณีโชติ
190 พลศึกษา 191900190 นาย ศักด์ิชัย ใจบุญ
191 พลศึกษา 191900191 นาย ศุภวัช วัฒนพิทักษ์พงศ์
192 พลศึกษา 191900192 นาย คณินทร เทศนาบูรณ์

หนา้ที ่6 จาก 16



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

193 พลศึกษา 191900193 นางสาว ธีรารัตน์ เขียวแก้ว
194 พลศึกษา 191900194 นาย ปิยพล เก้ือกูล
195 พลศึกษา 191900195 นางสาว อัจฉรา ครองช่ืน
196 พลศึกษา 191900196 นางสาว นันทรัตน์ นันทกิจโกศล
197 พลศึกษา 191900197 นาย ศาศวัต นวลคล้ า
198 พลศึกษา 191900198 นางสาว นริศรา บุญขะจาย
199 พลศึกษา 191900199 นาย วรวุฒิ ประทุมมาตร์
200 พลศึกษา 191900200 ว่าท่ีร้อยตรี ชวลิต ประเสริฐ
201 พลศึกษา 191900201 นาย ปรัชญา กิจสุวรรณวงศ์
202 พลศึกษา 191900202 นาย นายโกศล เตียวโซลิต
203 พลศึกษา 191900203 นาย ปฏิภาณ ล้ิมสกุล
204 พลศึกษา 191900204 นาย อดิศวร สุภาวงษ์
205 พลศึกษา 191900205 นาย ศุภชัย หวังเฝ้ากลาง
206 พลศึกษา 191900206 นาย ศรราม บุญนาวงษ์
207 พลศึกษา 191900207 นาย อรรถชัย ชุมภู
208 พลศึกษา 191900208 นาย ภาณุพงศ์ กุลสุวรรณ์
209 พลศึกษา 191900209 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ปราชญ์
210 พลศึกษา 191900210 นาย พรเทพ เศียรอุ่น
211 พลศึกษา 191900211 นาย ศรายุ อณุสูตร
212 พลศึกษา 191900212 นาย วันเฉลิม หงษ์แก้ว
213 พลศึกษา 191900213 นาย พิษณุ ชวนอยู่
214 พลศึกษา 191900214 นาย อรรคพล ปินะการัง
215 พลศึกษา 191900215 นาย พีรพัฒน์ จิรธนานันท์
216 พลศึกษา 191900216 นาย ทศพล ขุนไกร
217 พลศึกษา 191900217 นาย ศุภนนท์ ตาลผาด
218 พลศึกษา 191900218 นาย สันติธร สระทองพลอย
219 พลศึกษา 191900219 นาย รัตนชัย ม่ิงค า
220 พลศึกษา 191900220 นางสาว มัณฑนา ปานโพธ์ิศรี
221 พลศึกษา 191900221 นาย กรชณศพน ทองศรี
222 พลศึกษา 191900222 นาย ศุภกร กรคณฑี
223 พลศึกษา 191900223 นาย เกรียงศักด์ิ เทพผล
224 พลศึกษา 191900224 นาย พิทยา นิจกาล

หนา้ที ่7 จาก 16



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

225 พลศึกษา 191900225 นางสาว อันนา รัตนจงจิตรกวี
226 พลศึกษา 191900226 นางสาว นวพร เซ่ียงจง
227 พลศึกษา 191900227 นางสาว สิริภักร์ ยวนแม
228 พลศึกษา 191900228 นาย จิรายุทธ ศิลประเสริฐ
229 พลศึกษา 191900229 นางสาว กมลรัตน์ น่ิมสงวน
230 พลศึกษา 191900230 นาย วีระยุทร เหหาสุข
231 พลศึกษา 191900231 นาย นุชา ชีพนุรัตน์
232 พลศึกษา 191900232 นาย ชินวัตร แผ่นทอง
233 พลศึกษา 191900233 นางสาว อมลรัตน์ หร่ังช้ัน
234 พลศึกษา 191900234 นางสาว สุปรียา บุญปก
235 พลศึกษา 191900235 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์รักษา
236 พลศึกษา 191900236 นางสาว สุทธิลักษณ์ สาเหล้
237 พลศึกษา 191900237 นางสาว รัชนก สมวงค์
238 พลศึกษา 191900238 นางสาว ปนัดดา ขาวเหลือง
239 พลศึกษา 191900239 นางสาว ภรณ์ชนก หว่ันเส้ง
240 พลศึกษา 191900240 นาย นเรศ เผ่ือนปฐม
241 พลศึกษา 191900241 นาย จิระศักด์ิ พันธ์ุงาม
242 พลศึกษา 191900242 นาย ทศพล แสงกิติพรสกุล
243 พลศึกษา 191900243 นาย วรวิทย์ เกษกุล
244 พลศึกษา 191900244 นาย ฐิติวุฒิ จันทร์อ่อน
245 พลศึกษา 191900245 นาย ธวัชชัย วิรุณพันธ์
246 พลศึกษา 191900246 นาย อิทธิพงษ์ อนมนวน
247 พลศึกษา 191900247 นาย ธวัชชัย อุ่นกงลาด
248 พลศึกษา 191900248 นางสาว สุพรรษา พูลส าราญ
249 พลศึกษา 191900249 นางสาว นันทิยา หอมหวล
250 พลศึกษา 191900250 นาย อาทิตย์ โสดก
251 พลศึกษา 191900251 นาย สุวิชา นันท์พยัคฆ์
252 พลศึกษา 191900252 นาย พุฒิพงศ์ สิงห์สกุล
253 พลศึกษา 191900253 นาย อรุณ ศรีปัดถา
254 พลศึกษา 191900254 นาย ชาญณรงค์ สารีพันธ์
255 พลศึกษา 191900255 นาย พิพรรธ เหมะ
256 พลศึกษา 191900256 นาย ด าเกิง อ่ าบางยุง
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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

257 พลศึกษา 191900257 นาย พิตตินัทธ์ ล้ิมสวัสด์ิ
258 พลศึกษา 191900258 นาย ชัชวาล โรจน์วรดิตถ์
259 พลศึกษา 191900259 นาย อานันท์ บัวคล่ี
260 พลศึกษา 191900260 นาย สิทธิพันธ์ุ อ าไพศรี
261 พลศึกษา 191900261 นางสาว ศิรินภา เงินอยู่
262 พลศึกษา 191900262 นาย ธนารักษ์ จักรพล
263 พลศึกษา 191900263 นาย เอกชัย เวชอุบล
264 พลศึกษา 191900264 นาย คัมภีร์ ดีบุตร
265 พลศึกษา 191900265 นาย จักรพันธ์ุ รินสาร
266 พลศึกษา 191900266 นางสาว บุษศรินทร์ วงศ์ขวัญ
267 พลศึกษา 191900267 นาย เอกสิทธ์ิ สันทาลุนัย
268 พลศึกษา 191900268 นาย ณัฐพัชร์ ยุทธ์ธนอุดม
269 พลศึกษา 191900269 นาย ศราวุธ จิตจักร
270 พลศึกษา 191900270 นางสาว กุลิสราณัฐ กองเงิน
271 พลศึกษา 191900271 นาย ชยกฤต ค าเมืองคุณ
272 พลศึกษา 191900272 นาย จิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์
273 พลศึกษา 191900273 นาย นันทภพ เช้ือรุ่ง
274 พลศึกษา 191900274 นาย อรรคพันธ์ เรือมา
275 พลศึกษา 191900275 นางสาว อธิชา วรรณศรี
276 พลศึกษา 191900276 นาย แสวง จ าปาทอง
277 พลศึกษา 191900277 นางสาว โศภิน บูชาทิม
278 พลศึกษา 191900278 นางสาว วริศรา โสภณสิริ
279 พลศึกษา 191900279 ว่าท่ีร้อยตรี ชนะพล สุนทรนิล
280 พลศึกษา 191900280 นาย ชโลธร ทวีทรัพย์
281 พลศึกษา 191900281 นาย จารุเดช สุทธิบุตร
282 พลศึกษา 191900282 นาย บัญชา จันค า
283 พลศึกษา 191900283 นางสาว ธนธรณ์ เจนกิจรุ่งเรือง
284 พลศึกษา 191900284 นางสาว รุ่งอรุณ เชยโพธ์ิ
285 พลศึกษา 191900285 นาย จักรวี กองวิเชียร
286 พลศึกษา 191900286 นาย สุพงษ์ พันธ์เช้ือ
287 พลศึกษา 191900287 นาย ศรุติ พิมพ์มีลาย
288 พลศึกษา 191900288 นาย สมพงศ์ พรพงศ์วิทย์

หนา้ที ่9 จาก 16



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

289 พลศึกษา 191900289 นางสาว ปิยนุช แซ่ด่าน
290 พลศึกษา 191900290 นาย ธีรยุทธ มงคลเจริญลาภ
291 พลศึกษา 191900291 นาย ส ารวย อันจันทึก
292 พลศึกษา 191900292 นาย อดิศร จรัสแผ้ว
293 พลศึกษา 191900293 นาย จักรกฤษณ์ สุดสม
294 พลศึกษา 191900294 นาย จักรพงษ์ เบิกขุนทด
295 พลศึกษา 191900295 นาย ภูวนัย วงศ์ค าภา
296 พลศึกษา 191900296 นางสาว รสริน เกตุอ่ า
297 พลศึกษา 191900297 นาย เฉลิมชัย อินทร์วิมล
298 พลศึกษา 191900298 นางสาว วราภรณ์ มีฤทธ์ิ
299 พลศึกษา 191900299 นางสาว เบญจมาศ พรหมบุตร
300 พลศึกษา 191900300 นาย สถาพร หอมอุุดม
301 พลศึกษา 191900301 นาย อนุพงศ์ สุขเนตร
302 พลศึกษา 191900302 นางสาว ณัฎฐณิชา สุภารัตน์
303 พลศึกษา 191900303 นาย ณัฎฐพล พรมทอง
304 พลศึกษา 191900304 นาย เอกสิทธ์ิ ติดยงค์
305 พลศึกษา 191900305 นาย อ านาจ เมืองจันทร์
306 พลศึกษา 191900306 นาย พรชัย ศรีทองจ้อย
307 พลศึกษา 191900307 นาย บัลลังก์ บุญลือ
308 พลศึกษา 191900308 นาย จารุชาติ ชาวโพธ์ิ
309 พลศึกษา 191900309 นาย กิตติพงศ์ อินทรพลอย
310 พลศึกษา 191900310 นาย ทนงศักด์ิ ไชยกอง
311 พลศึกษา 191900311 นาย อภิสิทธ์ิ ส าราญใจ
312 พลศึกษา 191900312 นางสาว ปรียาพัฒน์ รัตนสิทธ์ิ
313 พลศึกษา 191900313 นาย ชรินธร ชุมเพ็ง
314 พลศึกษา 191900314 นาย ชัยณฤทธ์ิ บุญพานิช
315 พลศึกษา 191900315 นางสาว วิชุดา ประดับบุตร
316 พลศึกษา 191900316 นาย อ านาจ เกียรติเก้ือกูลชัย
317 พลศึกษา 191900317 นาย วิทวัส สุขสละ
318 พลศึกษา 191900318 นาย ธราเทพ วงษ์จ าปา
319 พลศึกษา 191900319 นางสาว ธิติมา วงษ์สร้อยสน
320 พลศึกษา 191900320 นาย พิพัฒน์ เจียมตน

หนา้ที ่10 จาก 16



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

321 พลศึกษา 191900321 นาย สมชาย เอ่ียมแก้ว
322 พลศึกษา 191900322 นาย เนติพงษ์ พวงมณี
323 พลศึกษา 191900323 นาย เศกสรรค์ แก้วค าชาติ
324 พลศึกษา 191900324 นางสาว จิรัชญา อุระดิส
325 พลศึกษา 191900325 นาย กรกมล สิมมา
326 พลศึกษา 191900326 นาย จิรายุทธ์ เทียนวรรณ์
327 พลศึกษา 191900327 นางสาว นุจรีย์ กระจ่างแจ้ง
328 พลศึกษา 191900328 นางสาว สายรุ้ง ค าอ้าย
329 พลศึกษา 191900329 นาย อภิชาติ อุดค า
330 พลศึกษา 191900330 นาย นัฐดนัย ยูฮันเงาะ
331 พลศึกษา 191900331 นาย ธนันพิชญ์ ธนธรรมพานนท์
332 พลศึกษา 191900332 นาย ชัย วงศ์สุวรรณ
333 พลศึกษา 191900333 นาย ภูชิต ศักด์ิสิงห์
334 พลศึกษา 191900334 นาย ประพันธ์ คงเพ็ชร
335 พลศึกษา 191900335 นาย กฤษณะ ดวงพรม
336 พลศึกษา 191900336 นางสาว กาญจนาพร วรรณะ
337 พลศึกษา 191900337 นาย ชยางกูร ตนภู
338 พลศึกษา 191900338 นาย กานต์ทัศน์ อบเชย
339 พลศึกษา 191900339 นางสาว กวินทรา สุขเกษม
340 พลศึกษา 191900340 นาย พรมมาศ ช่วงโชติ
341 พลศึกษา 191900341 นาย ณัฐวัตร จักรสูง
342 พลศึกษา 191900342 นางสาว ชุลีพร สุนทรวารี
343 พลศึกษา 191900343 นางสาว กรณิการ์ สังกะ
344 พลศึกษา 191900344 นาย จตุพล ดีแล้ว
345 พลศึกษา 191900345 นาย พีรภัทร หวังชม
346 พลศึกษา 191900346 นางสาว จรินทร ทงอุตสาห์
347 พลศึกษา 191900347 นางสาว พัชรา ลาโม้
348 พลศึกษา 191900348 นาย ชัชวาล ค าปก
349 พลศึกษา 191900349 นาย สันติ ร่วมคิด
350 พลศึกษา 191900350 นางสาว พวงเพชร ศรีบุญเพ็ง
351 พลศึกษา 191900351 นาย ปองพล เทียนวันวิสาข์
352 พลศึกษา 191900352 นาย วงศธร วิสูจน์สวัสด์ิ

หนา้ที ่11 จาก 16



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

353 พลศึกษา 191900353 นาย พันธกานต์ ถีระวงษ์
354 พลศึกษา 191900354 สิบเอก ปรมะ ทิษฏิธนกร
355 พลศึกษา 191900355 นาย สการณ์ ดียา
356 พลศึกษา 191900356 นางสาว วิราพร วัฒนเจริญ
357 พลศึกษา 191900357 นาย องอาจ คุ้มประเสริฐ
358 พลศึกษา 191900358 นางสาว จุรีพร เฮียงค าซาว
359 พลศึกษา 191900359 นาย วรทาย ทองทา
360 พลศึกษา 191900360 นาย ทวีชัย ธนิกกุล
361 พลศึกษา 191900361 นาย สิทธิโชค เหมทอง
362 พลศึกษา 191900362 นาย จักรพงษ์ ทวยจัตุรัส
363 พลศึกษา 191900363 นางสาว สาธกา สุขสมัย
364 พลศึกษา 191900364 นาย ณัฐพล บัวเหลา
365 พลศึกษา 191900365 นาย ธนวัฒน์ อินทร์แพง
366 พลศึกษา 191900366 นาย อัครพล สุดโต
367 พลศึกษา 191900367 นาย วรเทพ วงษ์ประยูร
368 พลศึกษา 191900368 นางสาว วิกานดา ศักขินาดี
369 พลศึกษา 191900369 นาย สถาพร คงแคล้ว
370 พลศึกษา 191900370 นาย ทัศน์ไท ค้าขาย
371 พลศึกษา 191900371 นาย อิทธิชัย แจ่มถนอม
372 พลศึกษา 191900372 นางสาว ภาวิณี ฤทธ์ิเดช
373 พลศึกษา 191900373 นางสาว นิศากร สิมประเสริฐ
374 พลศึกษา 191900374 นาย กิตินันท์ ปวกพรมมา
375 พลศึกษา 191900375 นาย ยงยุทธ ภู่ทอง
376 พลศึกษา 191900376 นาย พีรวิทย์ หงส์ศุภางค์พันธ์ุ
377 พลศึกษา 191900377 นางสาว ธาริณี ทิมแท้
378 พลศึกษา 191900378 นาย ทรงพล ทัศนสมบูรณ์
379 พลศึกษา 191900379 นาย อ าพล วีระวรรณ
380 พลศึกษา 191900380 นาย วรวุฒิ พุทธรักษา
381 พลศึกษา 191900381 นาย รัฐพล ตันตินิจกุล
382 พลศึกษา 191900382 นาย ชูติกาจ หม่ืนกันยา
383 พลศึกษา 191900383 นาย สราวุธ ตรีแก้ว
384 พลศึกษา 191900384 นางสาว ธนิสร สุทธหลวง
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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

385 พลศึกษา 191900385 นาย ฐิติกร ภู่วงศ์
386 พลศึกษา 191900386 นาย เกรียงไกร บุแก้ว
387 พลศึกษา 191900387 นาย รัฐพงศ์ รักข์กฤตยา
388 พลศึกษา 191900388 นาย กฤษณะ วงษ์ศรี
389 พลศึกษา 191900389 นาย นรินทร์ศักด์ิ ทองค า
390 พลศึกษา 191900390 นาย พีรยุทธ วิจิวังสา
391 พลศึกษา 191900391 นาย เดชา แลผดุง
392 พลศึกษา 191900392 นาย คุณนิธิ มีคุณ
393 พลศึกษา 191900393 นาย สุธาวัฒน์ ย้ิมทรัพย์
394 พลศึกษา 191900394 นาย นันทวัฒน์ แสงแก้ว
395 พลศึกษา 191900395 นาย วรพจน์ นาคเงิน
396 พลศึกษา 191900396 นาย คิมหันต์ ช่ืนอารมณ์
397 พลศึกษา 191900397 นาย เอกสิทธ์ิ โพธุิไทรย์
398 พลศึกษา 191900398 นาย นิพนธ์ ศุภมาศ
399 พลศึกษา 191900399 นางสาว ปณิชา ฐิติชรัล
400 พลศึกษา 191900400 นางสาว ฐิติรัตน์ ชัยโคตรจรงค์
401 พลศึกษา 191900401 นางสาว ประภาพร รักตรง
402 พลศึกษา 191900402 นาย วิริยะ เอ้ือพงษ์พันธ์
403 พลศึกษา 191900403 นางสาว สุวนันท์ กาฬภักดี
404 พลศึกษา 191900404 นางสาว จรินทร์พร สวาทนาวิน
405 พลศึกษา 191900405 นางสาว อุไรพร กมลสาร
406 พลศึกษา 191900406 นาย อัครพงศ์ ขอมุ่งกลาง
407 พลศึกษา 191900407 นางสาว หัทยา มูลเหล็ก
408 พลศึกษา 191900408 นางสาว เกศแก้ว เกษมสุข
409 พลศึกษา 191900409 นาย นิมิตรพงษ์ จันทร์ค า
410 พลศึกษา 191900410 นาย วีรภัทร์ อ่วมมา
411 พลศึกษา 191900411 นาย ธภัทร์ ถ่ินทิพย์
412 พลศึกษา 191900412 นางสาว สุกัญญา เอ่ียมกุล
413 พลศึกษา 191900413 นาย นัฐพล อัตสาร
414 พลศึกษา 191900414 นางสาว สุรีวัลย์ แห้วเพ็ชร
415 พลศึกษา 191900415 นางสาว วลัยพร แสงรวม
416 พลศึกษา 191900416 นาย สรศักด์ิ ชมภูธวัช
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ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

417 พลศึกษา 191900417 นาย นพดล ผิวอ่อน
418 พลศึกษา 191900418 นาย บรรจบ บุตรคุ้ม
419 พลศึกษา 191900419 นางสาว พรรนิษา ไพรสณฑ์
420 พลศึกษา 191900420 นางสาว ชิดชนก แซ่ก้วง
421 พลศึกษา 191900421 นางสาว จินดา ชุ่มใจ
422 พลศึกษา 191900422 นางสาว ภณัดดา เติมผล
423 พลศึกษา 191900423 นางสาว ธันวดี กรกมลา
424 พลศึกษา 191900424 นาย นพรัตน์ แกมนิล
425 พลศึกษา 191900425 นาย นภดล ม่ิงขวัญตา
426 พลศึกษา 191900426 นาย ภูมิพัฒน์ วงษ์พรานเจริญ
427 พลศึกษา 191900427 นาย นพดร มะลิ
428 พลศึกษา 191900428 นาย ธีรภพ บัวสิม
429 พลศึกษา 191900429 นาย พิฑูร กิจประเสริฐ
430 พลศึกษา 191900430 นาย สรธัญ ขาวกระโทก
431 พลศึกษา 191900431 นาย ธนวันต์ พูนวศินมงคล
432 พลศึกษา 191900432 นาย ภูเบศ แซมกระโทก
433 พลศึกษา 191900433 นางสาว จุฑาวรรณ เซ่ียงโหล
434 พลศึกษา 191900434 นางสาว พชรพร บรรดาศักด์ิ
435 พลศึกษา 191900435 นาย แสงศักดา ดอนไพรรอด
436 พลศึกษา 191900436 นาย เสฏฐวุฒิ พิณทอง
437 พลศึกษา 191900437 นาย ณรงค์ ประสงค์อยู่
438 พลศึกษา 191900438 นาย ตรีรัตน์ แตะยา
439 พลศึกษา 191900439 นาย นวพล สุ่มมาตย์
440 พลศึกษา 191900440 นางสาว พรพิมล แสงสมี
441 พลศึกษา 191900441 นางสาว สิริพร รุ้งเรืองรอง
442 พลศึกษา 191900442 นางสาว จามจุรี ขวัญสง
443 พลศึกษา 191900443 นาย ศุภร์ชัย จันทร์ดี
444 พลศึกษา 191900444 นาย ณฐกร คามตะสีลา
445 พลศึกษา 191900445 นางสาว กรนันท์ พันพรม
446 พลศึกษา 191900446 นาย อธิป ทองปาน
447 พลศึกษา 191900447 นาย พงศธร ตินทอง
448 พลศึกษา 191900448 นาย ศราวุธ วิศรุตกิจการ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
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สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

449 พลศึกษา 191900449 นางสาว เสาวรัตน์ ชาวบ้านใน
450 พลศึกษา 191900450 นางสาว ณัฐสุดา อยู่ยา
451 พลศึกษา 191900451 นางสาว รุ่งอรุณ ขุนไชย
452 พลศึกษา 191900452 นางสาว กัญญา วันประโคน
453 พลศึกษา 191900453 นางสาว สุธาทิพย์ สนเล็ก
454 พลศึกษา 191900454 นาย วีรเดช ด าดี
455 พลศึกษา 191900455 นาย พิทักษ์พงษ์ แจ่มมาลาศรี
456 พลศึกษา 191900456 นางสาว กัญญาภรณ์ นาคท่ัง
457 พลศึกษา 191900457 นาย สมลักษ์ ขันนาค
458 พลศึกษา 191900458 นางสาว ศันสนีย์ แจ่มจันทร์
459 พลศึกษา 191900459 นาย ตะวัน คะสะติ
460 พลศึกษา 191900460 นาย ณัฐวัชร ดอกค า
461 พลศึกษา 191900461 นาย ธนพล สุขขารมย์
462 พลศึกษา 191900462 นาย ภูวเดช ภัทรจิตรา
463 พลศึกษา 191900463 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์ค า
464 พลศึกษา 191900464 นาย สันติภาพ รักเอก
465 พลศึกษา 191900465 นาย อุทัย กิจประสงค์
466 พลศึกษา 191900466 นาย ขวัญชัย หล่อแท้
467 พลศึกษา 191900467 นาย จักรกริช ใบเตย
468 พลศึกษา 191900468 นาย กมลชัย พวงสีเงิน
469 พลศึกษา 191900469 นาย ชัยวัฒน์ สุทธหลวง
470 พลศึกษา 191900470 นางสาว ลัดดามาส พรมหลวงศรี
471 พลศึกษา 191900471 นาย สมภพ สุภะรักษ์
472 พลศึกษา 191900472 นาย พีระพงศ์ ศรีเกษร
473 พลศึกษา 191900473 นาย ชัยวัฒน์ ชัยเจริญ
474 พลศึกษา 191900474 นาย นัทธพงษ์ สะตะ
475 พลศึกษา 191900475 นาย จักรกฤษณ์ จิติราช
476 พลศึกษา 191900476 นางสาว อ าพร กะเต็นผล
477 พลศึกษา 191900477 นางสาว บุญณิร์สา นาสม
478 พลศึกษา 191900478 นาย วันชัย อินทจักร์
479 พลศึกษา 191900479 นาย ศักด์ิชัย เช้ือค าสอน
480 พลศึกษา 191900480 นาย ลิขิต กุลฑา
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481 พลศึกษา 191900481 นางสาว ณัฐณิชา นาวงษ์
482 พลศึกษา 191900482 นาย สัครัฐ เช้ือโตหลวง
483 พลศึกษา 191900483 นาย ฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
484 พลศึกษา 191900484 นาย อิศนันท์ พิมพ์สินธ์ุ
485 พลศึกษา 191900485 นาย อวิสันต์ ส่ าประเสริฐ
486 พลศึกษา 191900486 นาย เติมพงษ์ องอาจ
487 พลศึกษา 191900487 นาย ไกรวิทย์ บุระพา
488 พลศึกษา 191900488 นางสาว สโรชา สะมะแอ
489 พลศึกษา 191900489 นางสาว ดาวเรียม นนตะสี
490 พลศึกษา 191900490 นาย ศุภกฤต โคนโสกเชือก
491 พลศึกษา 191900491 นาย วรพล กองแก้ว
492 พลศึกษา 191900492 นาย พิชิต เอ่ียมย่ิง
493 พลศึกษา 191900493 นาย อัสดา หาสีงาม
494 พลศึกษา 191900494 นางสาว ตุ๊กตา แก้วมุกดา
495 พลศึกษา 191900495 นางสาว ธนันณัฏฐ ศิรวัชธราพงษ์
496 พลศึกษา 191900496 นาย ศักดา จ าปาทอง
497 พลศึกษา 191900497 นาย ดนัย ศรีพรม
498 พลศึกษา 191900498 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตา
499 พลศึกษา 191900499 นาย ดนัย ล้ิมด ารงค์ชิต
500 พลศึกษา 191900500 นางสาว ประกายทิพย์ วรรณสิงห์
501 พลศึกษา 191900501 นาย วีรพล ตนกลาย
502 พลศึกษา 191900502 นางสาว กมลวรรณ ทองฤทธ์ิ
503 พลศึกษา 191900503 นาย ศิรายุ ตามไทยสงค์
504 พลศึกษา 191900504 นาย ศราวุธ ซ้วนล่อง
505 พลศึกษา 191900505 นาย ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล
506 พลศึกษา 191900506 นาย อดิศักด์ิ อ่อนค า
507 พลศึกษา 191900507 นาย สมศักด์ิ ปัญหา
508 พลศึกษา 191900508 นาย ธนกฤต ศรีวรรณค า
509 พลศึกษา 191900509 นางสาว วันเพ็ญ สีเขียว
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