
1 552300001 นาย ณัฐนนท์ โตง้ิว เลขประจ ำตัวสอบ 552300001
2 552300002 นาย สุริยะ วิรัญจะ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 552300020
3 552300003 นาย วัชรินทร์ ค าภาระ สนำมสอบ  โรงเรียนเลยพิทยำคม
4 552300004 นาย สิทธิภพ ไชยคีนี ห้องสอบท่ี  7
5 552300005 นาย อภิสิทธ์ิ ภัตถานาลัย อำคำร 1 พำรำซันโต๊ส  ช้ัน 2
6 552300006 นาย ภาณุวัฒน์ จารุการ
7 552300007 นาย ธวัชชัย ปัญญาสิทธ์ิ
8 552300008 นาย โชคชัย แสงกุดเรือ
9 552300009 นาย ธีรเดช ชัยแก้ว
10 552300010 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ ปัญญาสาร
11 552300011 นางสาว มุกรดา ฤทธ์ิช่วย
12 552300012 นาย มงคล วงษ์วังทอง
13 552300013 สิบเอก ศราวุธ ภูมิพิพัฒน์
14 552300014 นาย ไวทยา ศรีสุวรรณ
15 552300015 นาย นิติพล จันทะพล
16 552300016 นาย จีระ ผิวเพ็ชร์
17 552300017 นาย พุทธภูมิ โคตรโนนกอก
18 552300018 นาย พรพิทักษ์ อุ่นแก้ว
19 552300019 นาย ภานุชัย ค าชะนะ
20 552300020 นาย พิทักษ์ เปรมฤทธ์ิ

ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  ประกำศ ณ วันท่ี  6 สิงหำคม 2563)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ดนตรีศึกษำ



1 552300021 นางสาว กาญจนา วงษ์จ าปา เลขประจ ำตัวสอบ 552300021
2 552300022 นาย ณัฐวัฒน์ พลซา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 552300040
3 552300023 นางสาว จาตุรันต์ ทาวงษ์ สนำมสอบ  โรงเรียนเลยพิทยำคม
4 552300024 ส.อ. ชาญชัย ค ามนิตย์ ห้องสอบท่ี  8
5 552300025 นาย สุนทร พลดอน อำคำร 1 พำรำซันโต๊ส  ช้ัน 2
6 552300026 นาย ธีระ คิมหันต์
7 552300027 นางสาว พรอารี ลักษ์วงศ์ชัย
8 552300028 นาย สันทราย สิงห์รักษ์
9 552300029 นาย รณชัย จันทร์ผ่อง
10 552300030 นาย วิวิชชัย อุปแสน
11 552300031 นางสาว ณัชยา สุจันศรี
12 552300032 นาย ณัฐพล พิลาดา
13 552300033 นาง พชระมน ดวงดาวพารัมย์
14 552300034 นาย พิพัฒน์ ศรีสุรักษ์
15 552300035 นาย สมชาย แต้มงาม
16 552300036 นาย ศักรินทร์ แก้วโพธ์ิ
17 552300037 นาย ปุณยวัจน์ พิลาแก้ว
18 552300038 นางสาว สรวงสุดา เวียงสมุทร
19 552300039 นาย พงศกร ขวัญทอง
20 552300040 นาย ชยรพ ไพรเขต

ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  ประกำศ ณ วันท่ี  6 สิงหำคม 2563)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ดนตรีศึกษำ



1 552300041 นาย ธีระพงษ์ ลาไป เลขประจ ำตัวสอบ 552300041
2 552300042 นาย ศรายุทธ พาโนมัย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 552300046
3 552300043 นาย สุวัฒน์ ค าลา สนำมสอบ  โรงเรียนเลยพิทยำคม
4 552300044 นาย พีรพงษ์ พรมเพียง ห้องสอบท่ี  6
5 552300045 นาย วีระพันธ์ ทาสาลี อำคำร 1 พำรำซันโต๊ส  ช้ัน 2
6 552300046 นาย ชวนันท์ เหมือนพันธ์ุ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย

(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  ประกำศ ณ วันท่ี  6 สิงหำคม 2563)
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ดนตรีศึกษำ

ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 


