
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 นาฏศิลป์ 193300001 นาย วศิษฐ์ทัศน์ ส าราญดี
2 นาฏศิลป์ 193300002 นางสาว ชลิสา แผ่นหิน
3 นาฏศิลป์ 193300003 นางสาว นันทิชา ณ โนนชัย
4 นาฏศิลป์ 193300004 นาย ปภัชภณ ฉัตรอายุธ
5 นาฏศิลป์ 193300005 นาย ณัฐณกรณ์ พงษ์พัฒนนนท์
6 นาฏศิลป์ 193300006 นางสาว นฤษา คชสาร
7 นาฏศิลป์ 193300007 นางสาว สุนิสา วรรณวงศ์
8 นาฏศิลป์ 193300008 นางสาว จิตญาดา ล้ีรักสิทธ์ิ
9 นาฏศิลป์ 193300009 นางสาว ณัฐนันท์ นาทอง
10 นาฏศิลป์ 193300010 นางสาว สุนันทา กลัดเล็ก
11 นาฏศิลป์ 193300011 นางสาว พิมพ์ชนก เหมือนแก้ว
12 นาฏศิลป์ 193300012 นางสาว วราภรณ์ เกาะแก้ว
13 นาฏศิลป์ 193300013 นางสาว นฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ
14 นาฏศิลป์ 193300014 นางสาว ธัญรดี ลัดดากิตติโชติ
15 นาฏศิลป์ 193300015 นาย นิรุทธ์ิ ส าเภาเจริญ
16 นาฏศิลป์ 193300016 นางสาว จันทมณี เลิศเมือง
17 นาฏศิลป์ 193300017 นางสาว จีรภิญญา ยอดรัก
18 นาฏศิลป์ 193300018 นาย เสกสรร ขอจงสุข
19 นาฏศิลป์ 193300019 นางสาว เกษราภรณ์ สังข์ทิพย์
20 นาฏศิลป์ 193300020 นางสาว ชนกพร เลิศเจริญพงศา
21 นาฏศิลป์ 193300021 นาย กีรติ สุขประดิษฐ์
22 นาฏศิลป์ 193300022 นางสาว เหมือนตะวัน ค าสิงห์
23 นาฏศิลป์ 193300023 นางสาว จรรยา นพศิริ
24 นาฏศิลป์ 193300024 นางสาว นุษรา เส็นหล า
25 นาฏศิลป์ 193300025 นางสาว อิศราภรณ์ รัตนกุล
26 นาฏศิลป์ 193300026 นาย ชยุต มกรสุต
27 นาฏศิลป์ 193300027 นางสาว นุจลินทร์ ม่ังก่ิง
28 นาฏศิลป์ 193300028 นางสาว ภัทรภร เขียวหวาน
29 นาฏศิลป์ 193300029 นางสาว ชลธิชา รักษาราษฎร์
30 นาฏศิลป์ 193300030 นางสาว ณิชากร ช านาญกสิกรณ์
31 นาฏศิลป์ 193300031 นางสาว นันทปาลี แสงหิรัญ
32 นาฏศิลป์ 193300032 นางสาว พิมประพา สังขฤทธ์ิ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

หนา้ที ่1 จาก 7



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 นาฏศิลป์ 193300033 นางสาว ฮาดัสซาห์ ศรีชัย
34 นาฏศิลป์ 193300034 นางสาว กนกพร โฆษวสันต์
35 นาฏศิลป์ 193300035 นางสาว วลัยพร ประกาแก่นทราย
36 นาฏศิลป์ 193300036 นางสาว สุภาพร เป่ียมนงนุช
37 นาฏศิลป์ 193300037 นาย ศุภณัฐ หันสมร
38 นาฏศิลป์ 193300038 นางสาว ภูมรินทร์ ศรีโสภา
39 นาฏศิลป์ 193300039 นางสาว แพรไหม พระเกตุเมือง
40 นาฏศิลป์ 193300040 นางสาว พรพรรณ ศรีนวล
41 นาฏศิลป์ 193300041 นางสาว ศิรกาญจน์ สืบพันธ์โกย
42 นาฏศิลป์ 193300042 นาย ธนาฤทธ์ิ รอดทัศนา
43 นาฏศิลป์ 193300043 นางสาว ปีแก้ว แก้วมณี
44 นาฏศิลป์ 193300044 นางสาว กุลิสรา เฉลยสุข
45 นาฏศิลป์ 193300045 นางสาว ศิวาพร ท าตะลุง
46 นาฏศิลป์ 193300046 นางสาว ศศิธร ภูพนาแสง
47 นาฏศิลป์ 193300047 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญพจน์
48 นาฏศิลป์ 193300048 นาง ช่ืนนภา ฟักเย็น
49 นาฏศิลป์ 193300049 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็งกลาง
50 นาฏศิลป์ 193300050 นางสาว กฤษณา คงสินธ์
51 นาฏศิลป์ 193300051 นางสาว กุลจิรา ตากุน
52 นาฏศิลป์ 193300052 นางสาว ศิริยากร ดาวใส
53 นาฏศิลป์ 193300053 นางสาว นันท์นภัส เหง่ียมสง่า
54 นาฏศิลป์ 193300054 นางสาว สุจิตรา พู่ประภา
55 นาฏศิลป์ 193300055 นางสาว พัชราณัชช์ ศิริกุลธรรมา
56 นาฏศิลป์ 193300056 นางสาว ศิริยา เกตบุตร
57 นาฏศิลป์ 193300057 นางสาว ณัฐชา ปัททุม
58 นาฏศิลป์ 193300058 นางสาว ธันยรัตน์ เฉวียงวาศ
59 นาฏศิลป์ 193300059 นางสาว ชนันชิดา ชวงศ์วัฒนา
60 นาฏศิลป์ 193300060 นาย ณัฐกฤต ประดิษฐศรี
61 นาฏศิลป์ 193300061 นาง นันทิยา ประทุมเทือง
62 นาฏศิลป์ 193300062 นางสาว ณัฐวรรณ บุญกล่อม
63 นาฏศิลป์ 193300063 นางสาว ณัฐธิดา เสมรสุวรรณ
64 นาฏศิลป์ 193300064 นางสาว ณัชนันท์ โกวิทย์

หนา้ที ่2 จาก 7



ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

65 นาฏศิลป์ 193300065 นางสาว ธันรดา พานทอง
66 นาฏศิลป์ 193300066 นางสาว ณัฐริกา วันบุตร
67 นาฏศิลป์ 193300067 นาย ชลธี จันทร์แจ่มศรี
68 นาฏศิลป์ 193300068 นางสาว นุชนาถ ชายศรี
69 นาฏศิลป์ 193300069 นาย รณกร เอ่ียมเจริญ
70 นาฏศิลป์ 193300070 นางสาว มาลัยทิพย์ มาลัยทอง
71 นาฏศิลป์ 193300071 นางสาว จิรวรรณ แก้วทอง แก้วทอง
72 นาฏศิลป์ 193300072 นางสาว ธันยาพัฒน์ คล้อยเหลือ
73 นาฏศิลป์ 193300073 นางสาว ชลาลัย บานแย้ม
74 นาฏศิลป์ 193300074 นาง จิราพร จันทร์สวาท
75 นาฏศิลป์ 193300075 นางสาว อนงค์นาฏ บุญเกิด
76 นาฏศิลป์ 193300077 นางสาว จิราพัชร เสริมสุขไพศาล
77 นาฏศิลป์ 193300078 นางสาว จิราเจต เย็นศิริ
78 นาฏศิลป์ 193300079 นางสาว พรวิมล ดวงทิพย์
79 นาฏศิลป์ 193300080 นางสาว สุดารัตน์ เตียะเพชร
80 นาฏศิลป์ 193300081 นางสาว มุทิตา พรห์มเช้ือ
81 นาฏศิลป์ 193300082 นางสาว สายนัดดา ใหญ่จันอัด
82 นาฏศิลป์ 193300083 นาย วัชรภัทร์ ผ่องพูลใส
83 นาฏศิลป์ 193300084 นางสาว พจมาลย์ อินทรโพธ์ิ
84 นาฏศิลป์ 193300085 นางสาว นลินา คดีโลก
85 นาฏศิลป์ 193300086 นางสาว ณัฐกาญจน์ เหมือนแท้
86 นาฏศิลป์ 193300087 นางสาว เมย์ริศา รังสิยานนท์
87 นาฏศิลป์ 193300088 นางสาว บุญฑริกา หนูชัยแก้ว
88 นาฏศิลป์ 193300089 นางสาว กนกพร พันธ์จันทร์
89 นาฏศิลป์ 193300090 นางสาว จอมขวัญ ทรัพย์ฤทธา
90 นาฏศิลป์ 193300091 นาย ธีรชัย ปานอุทัย
91 นาฏศิลป์ 193300092 นางสาว วิลัยพร พิณพงษ์
92 นาฏศิลป์ 193300093 นางสาว ศิรดา ทิศาวงศ์
93 นาฏศิลป์ 193300094 นางสาว สุพัตรา สุบรรณพันธ์
94 นาฏศิลป์ 193300095 นางสาว กชกร ชูวิวัฒน์รัตนกุล
95 นาฏศิลป์ 193300096 นางสาว กมลชนก สายลา
96 นาฏศิลป์ 193300097 นางสาว แพรวพัชรี เขมา
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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 นาฏศิลป์ 193300098 นางสาว ศิริพร เชียงวรรณา
98 นาฏศิลป์ 193300099 นางสาว สุวพัชร อ่ าเย็น
99 นาฏศิลป์ 193300100 นางสาว วีรยา เดชอัมพร
100 นาฏศิลป์ 193300101 นางสาว อังคณา โตกระโทก
101 นาฏศิลป์ 193300102 นางสาว กนกวรรณ ท านักสุข
102 นาฏศิลป์ 193300103 นางสาว อรอุมา เลิศไธสง
103 นาฏศิลป์ 193300104 นางสาว พิชชาภา ชาวนา
104 นาฏศิลป์ 193300105 นางสาว วิภาวัน จานทอง
105 นาฏศิลป์ 193300106 นาง วิภานันท์ บุญจันทร์
106 นาฏศิลป์ 193300107 นางสาว สกาวเดือน ควรต้ัง
107 นาฏศิลป์ 193300108 นางสาว ผกามาศ เพ่งกิจ
108 นาฏศิลป์ 193300109 นางสาว จิตตรา วิถีไพร
109 นาฏศิลป์ 193300110 นางสาว ปาลิตา เจริญ ผล
110 นาฏศิลป์ 193300111 นางสาว ญาณิกา วุฑฒิธรรม
111 นาฏศิลป์ 193300112 นางสาว นฤมล ประทุมวัน
112 นาฏศิลป์ 193300113 นางสาว เทียรงาม เข่งพิมล
113 นาฏศิลป์ 193300114 นาย เสกสรรค์ นิสัย
114 นาฏศิลป์ 193300115 นาย นนทรัตน์ สูงสุดยอด
115 นาฏศิลป์ 193300116 นางสาว สุวจนี พุ่มทอง
116 นาฏศิลป์ 193300117 นางสาว ธัญศภรณ์ ถาปนะกุล
117 นาฏศิลป์ 193300118 นาย ยุทธกาญจน์ บุญสุวรรณ
118 นาฏศิลป์ 193300119 นางสาว สสิมา เอ้ียงอารี
119 นาฏศิลป์ 193300120 นางสาว ทิพวรรณ ยงภูมิพุทธา
120 นาฏศิลป์ 193300121 นางสาว สุจิตรา หอมวงษ์
121 นาฏศิลป์ 193300122 นาง ดาราวัลย์ นิสัย
122 นาฏศิลป์ 193300123 นางสาว อัญชิษฐา มัชปาโต
123 นาฏศิลป์ 193300124 นางสาว พัชรี บัวหอม
124 นาฏศิลป์ 193300125 นางสาว สิริพร สุวรรณคดี
125 นาฏศิลป์ 193300126 นางสาว จิรัฐิติ จุดเดช
126 นาฏศิลป์ 193300127 นางสาว ณัชชารีย์ เขียวครามจีน
127 นาฏศิลป์ 193300128 นางสาว สุดารัตน์ เล่ือนแป้น
128 นาฏศิลป์ 193300129 นาย ดุษฎี ศิริทุย
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บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย

129 นาฏศิลป์ 193300130 นางสาว สาวิตรี ชูจันทึก
130 นาฏศิลป์ 193300131 นาย ภานุพงศ์ เจษฎา
131 นาฏศิลป์ 193300132 นางสาว อภัศรา รอดอาวุธ
132 นาฏศิลป์ 193300133 นางสาว ภัณฑิรา เอกทุ่งบัว
133 นาฏศิลป์ 193300134 นางสาว นัฎฐา แก้วสด
134 นาฏศิลป์ 193300135 นาย วุฒิพงศ์ ภูแซมโชติ
135 นาฏศิลป์ 193300136 นางสาว ไพริน บุญส่ง
136 นาฏศิลป์ 193300137 นางสาว กันยา ปาณะบรรจง
137 นาฏศิลป์ 193300138 นางสาว สุธาทิพย์ สมวงศ์
138 นาฏศิลป์ 193300139 นางสาว มัญฑิตา แสนท้าว
139 นาฏศิลป์ 193300140 นางสาว ทัศนีย์ อุตมะชะ
140 นาฏศิลป์ 193300141 นางสาว จุลชลิตา อินจันทร์
141 นาฏศิลป์ 193300142 นางสาว เปรมยุดา ประทุม
142 นาฏศิลป์ 193300143 นางสาว ฐิตินันท์ หล้าป้อม
143 นาฏศิลป์ 193300144 นางสาว ฤทัยรัตน์ สุขมีศรี
144 นาฏศิลป์ 193300145 นางสาว ธิดารัตน์ ประสมทรัพย์
145 นาฏศิลป์ 193300146 นางสาว กมลวรรณ ร้อยแก้ว
146 นาฏศิลป์ 193300147 นางสาว ฐานิตา แจ่มใส
147 นาฏศิลป์ 193300148 นางสาว สราวลี อภินันทเวช
148 นาฏศิลป์ 193300149 นางสาว ศุภาพิชญ์ วุฒิสวัสด์ิ
149 นาฏศิลป์ 193300150 นางสาว วรวลัญช์ ทิพย์จักร์
150 นาฏศิลป์ 193300151 นางสาว ศจี บุญศรี
151 นาฏศิลป์ 193300152 นางสาว ศิริขวัญ ฟักประไพ
152 นาฏศิลป์ 193300153 นางสาว อรรัมภา วังมูล
153 นาฏศิลป์ 193300154 นางสาว นิตยา บัวระภา
154 นาฏศิลป์ 193300155 นางสาว สุกานดา บัวระภา
155 นาฏศิลป์ 193300156 นาย วสุธา กสิกัลปพฤกษ์
156 นาฏศิลป์ 193300157 นางสาว กันต์กนิษฐ์ แพ่งผล
157 นาฏศิลป์ 193300158 นาย พิษณุ กันภัย
158 นาฏศิลป์ 193300159 นางสาว สุพัตรา บุญเก้ือ
159 นาฏศิลป์ 193300160 นาย รังสรรค์ เรืองศรี
160 นาฏศิลป์ 193300161 นางสาว กมลชนก ตรงเท่ียง

หนา้ที ่5 จาก 7



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 นาฏศิลป์ 193300162 นางสาว อภิญญา ศรีเจริญ
162 นาฏศิลป์ 193300163 นาย พัชรพล ร่วมเขต
163 นาฏศิลป์ 193300164 นางสาว ปิยะดา เกตไทยสงค์
164 นาฏศิลป์ 193300165 นางสาว นัฐธิราภ์ บุญยังประเสริฐ
165 นาฏศิลป์ 193300166 นางสาว ดวงกมล กิจสระสม
166 นาฏศิลป์ 193300167 นางสาว ประภาพรรณ์ วงษ์ทอง
167 นาฏศิลป์ 193300168 นางสาว สุกัญญา ไกรสัย
168 นาฏศิลป์ 193300169 นางสาว มัลลิกา ชนะกุล
169 นาฏศิลป์ 193300170 นางสาว เพ็ญมณี ไทรน่ิมนวล
170 นาฏศิลป์ 193300171 นางสาว อังคณา สอาดเอ่ียม
171 นาฏศิลป์ 193300172 นางสาว ภัคพิชา ม่ิงโมรา
172 นาฏศิลป์ 193300173 นาย สัญทัพ ฟักอ่อน
173 นาฏศิลป์ 193300174 นาย วิชยุตม์ จันทร์เศรษฐี
174 นาฏศิลป์ 193300175 นางสาว ทิวาวรรณ มาดบรรเทา
175 นาฏศิลป์ 193300176 นางสาว สุมินตา ทับทิมดี สุมินตา ทับทิมดี
176 นาฏศิลป์ 193300177 นาย หทัยชนก วีสกุล
177 นาฏศิลป์ 193300178 นางสาว ปาริชาต บางย่ีขัน
178 นาฏศิลป์ 193300179 นาย ภานุวัฒน์ ทองโปร่ง
179 นาฏศิลป์ 193300180 นางสาว ณัฏฐ์ณอร วิสุทธิสวัสด์ิ
180 นาฏศิลป์ 193300181 นางสาว ฐิตาพร สุวรรณโณ
181 นาฏศิลป์ 193300182 นางสาว อุริยา สหัสทิตย์
182 นาฏศิลป์ 193300183 ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนา อนันต์เจริญยศ
183 นาฏศิลป์ 193300184 นางสาว สรชา พาสุนันท์
184 นาฏศิลป์ 193300185 นางสาว ภัทรวดี กล่ินหอม
185 นาฏศิลป์ 193300186 นาย ธญานนท์ วิชาช่วย
186 นาฏศิลป์ 193300187 นางสาว กนกภรณ์ รวมธรรม
187 นาฏศิลป์ 193300188 นางสาว ทวีรัตน์ สันทอง
188 นาฏศิลป์ 193300189 นาย ชัยธวัช บุญชม
189 นาฏศิลป์ 193300190 นางสาว แพรวทิพย์ เจือม่ิง
190 นาฏศิลป์ 193300191 นางสาว นิลุบล มีทรัพย์
191 นาฏศิลป์ 193300192 นางสาว ชุติมา พิทักษ์สาลี
192 นาฏศิลป์ 193300193 นางสาว พิมนณัฏฐ์ สืบใหม่
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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

193 นาฏศิลป์ 193300194 นาย นราวิชญ์ สระสรง
194 นาฏศิลป์ 193300195 นางสาว สุพัตรา รอดภัย
195 นาฏศิลป์ 193300196 นางสาว ศราลัย ไพรสิงห์
196 นาฏศิลป์ 193300197 นางสาว ชณัชญ์กรณ์ แหยมรักษา
197 นาฏศิลป์ 193300198 ว่าท่ีร้อยตรี ปกรณ์กฤษณ์ คชาเศรษฐศักด์ิ
198 นาฏศิลป์ 193300199 นางสาว จตุพร นาห่อม
199 นาฏศิลป์ 193300200 นางสาว ประภาศรี นพรัตน์
200 นาฏศิลป์ 193300201 นางสาว ธีร์จุฑา นามดิษฐ
201 นาฏศิลป์ 193300202 นางสาว กฤตยภรณ์ กระจ่างศรี
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