
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 ดนตรีสากล 192500001 นาย ธนภัทร กิจหว่าง
2 ดนตรีสากล 192500002 นาย พุทธชาด สุวรรณเสริม
3 ดนตรีสากล 192500003 นางสาว จุฑามาศ กิตติอธิภัทรกุล
4 ดนตรีสากล 192500004 นาย นัทธพงศ์ มาตเสนา
5 ดนตรีสากล 192500005 นาย พีระวัฒน์ ฤทธ์ินรา
6 ดนตรีสากล 192500006 นาย ปรเมศ ล้อมไธสง
7 ดนตรีสากล 192500007 นาย พงศธร คุ้มเวชช์
8 ดนตรีสากล 192500008 นาย บุญญฤทธ์ิ ปุณญอิทธิกุล
9 ดนตรีสากล 192500009 นาย พรรณวัฒน์ สุกระสูยานนท์
10 ดนตรีสากล 192500010 นาย ปิชรวิทย์ วงศ์หินกอง
11 ดนตรีสากล 192500011 นางสาว รังสิมา มีพันธ์ุ
12 ดนตรีสากล 192500012 นางสาว กัญจน์ฐิตา เผือกถี
13 ดนตรีสากล 192500013 นาย ปริวรรต ครองระวะ
14 ดนตรีสากล 192500014 นาย ปกรณ์ วรชาติ
15 ดนตรีสากล 192500015 นาย ธงไชย อ่อนเท่ียง
16 ดนตรีสากล 192500016 นาย ศรายุธ เทือกเทียน
17 ดนตรีสากล 192500017 นาย กิตติศักด์ิ บุญคุ้มครอง
18 ดนตรีสากล 192500018 นาย อนุชาติ บุญไพศาล
19 ดนตรีสากล 192500019 นาย ธีรยุทธ กาญจนเกตุ
20 ดนตรีสากล 192500020 นาย ณัฐธงชัย โตสัจจะ
21 ดนตรีสากล 192500021 นาย ฉัตรชัย เจาทวิภาต
22 ดนตรีสากล 192500022 นาย อภิลักษณ์ นุชน่ิม
23 ดนตรีสากล 192500023 นาย อัยยรัชต์ คุณมาศ
24 ดนตรีสากล 192500024 นาย วัชรพงษ์ อ่วมสอาด
25 ดนตรีสากล 192500025 นาย ศุภศรัณย์ หลิมนุกูล
26 ดนตรีสากล 192500026 นาย สันติสุข นราแก้ว
27 ดนตรีสากล 192500027 นางสาว ชลิตา จันทร์ทอง
28 ดนตรีสากล 192500028 นางสาว จตุพร โกไสยาภรณ์
29 ดนตรีสากล 192500029 นางสาว ตติยา กันภัย
30 ดนตรีสากล 192500030 นางสาว อรปรียา วิริโยธิน
31 ดนตรีสากล 192500031 นางสาว อโณทัย สุจจิตจูร
32 ดนตรีสากล 192500033 นาย ปัทวี วราสินธ์ุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย
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33 ดนตรีสากล 192500034 นาย ศิวฤทธ์ิ โอวาทกา
34 ดนตรีสากล 192500035 นาย จิรายุ ล้ิมทรัพย์เจริญ
35 ดนตรีสากล 192500036 นาย กวิน สุขสมวงษ์
36 ดนตรีสากล 192500037 นางสาว มัสญา ปะติทุกขัง
37 ดนตรีสากล 192500038 นาย อนันท์ วงค์สอสัตย์
38 ดนตรีสากล 192500039 นาย วันเฉลิม แถมต้าน
39 ดนตรีสากล 192500040 นาย จิรศักด์ิ ธณีสรรณ์
40 ดนตรีสากล 192500041 นาย ปรัชญา เข็มนาค
41 ดนตรีสากล 192500042 นางสาว พรนภา พยัพเดช
42 ดนตรีสากล 192500043 นาย ชินวัตร ตรุษลักษณ์
43 ดนตรีสากล 192500044 นาย นมัสการ นิยมทอง
44 ดนตรีสากล 192500045 นาย กรกช ไกรรักษ์
45 ดนตรีสากล 192500046 นาย ศรายุทธ ศิริเอก
46 ดนตรีสากล 192500047 นาย ชารีฟ มัสสกุล
47 ดนตรีสากล 192500048 นาย วีระพล มาทอง
48 ดนตรีสากล 192500049 นาย วรุฬห์ นิลบุตร
49 ดนตรีสากล 192500050 นางสาว กฤตยา อธิภัทรเมธา
50 ดนตรีสากล 192500051 นางสาว สุชาดา เดชเฟ่ือง
51 ดนตรีสากล 192500052 นางสาว กาญจนา บุญพิมพ์
52 ดนตรีสากล 192500053 นางสาว ณภัทร อิศรางกูร ณ 
53 ดนตรีสากล 192500054 นางสาว อุมาพร ขาวรุ่งเรือง
54 ดนตรีสากล 192500055 นาย สมพร อ่อนฉ่่า
55 ดนตรีสากล 192500056 นาย ธนกฤษ ติยานนท์
56 ดนตรีสากล 192500057 นาย ยศกร บุญสาลี
57 ดนตรีสากล 192500058 นาย พัฒนา ธูปหอม
58 ดนตรีสากล 192500059 นาย ภัทรมินทร์ โปร่งแสง
59 ดนตรีสากล 192500060 นาย ปวีณวัชร์ สุริยะจันทร์
60 ดนตรีสากล 192500061 นาย ศุภกร มอทิพย์
61 ดนตรีสากล 192500062 นาย พงษ์เชษฐ์ พินธุกนก
62 ดนตรีสากล 192500063 นาย รภัทกร มิตรเจริญรัตน์
63 ดนตรีสากล 192500064 นาย สุรศักด์ิ ค่าปูน
64 ดนตรีสากล 192500065 นาย รัฐพงค์ สิทธิการ
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65 ดนตรีสากล 192500066 นางสาว สโรชา สุภาพพร้อม
66 ดนตรีสากล 192500067 นาย ธีรวัจน์ อินคุ้ม
67 ดนตรีสากล 192500068 นางสาว ฑณิฎา ทองค่า
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