
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 384300001 นาย ณัฐวุฒิ พันธุลี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300001

2 384300002 นาย ชวัติพล แดงเรือ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300025

3 384300003 นางสาว นภารัตน์ แร่นาค สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

4 384300004 นาย สุทธิศักด์ิ สุทธิ ห้องสอบท่ี 1 อำคำร 1 

5 384300005 นางสาว พิชญาภัค กันอินทร์ ห้อง 121 ช้ัน 2

6 384300006 นางสาว ระวีวรรณ เกตุมะ

7 384300007 นางสาว พลอยไพลิน นวลค า

8 384300008 นางสาว สิรินภา จารสเย็น

9 384300009 นาย ชานนท์ เสือแก้ว

10 384300010 นาย ณัฐพล เมฆเคล่ือน

11 384300011 นางสาว สุทธิรักษ์ จิตช่ืน

12 384300012 นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์

13 384300013 นางสาว ขวัญสุดา แสนณรงค์

14 384300014 นางสาว ธัญญรัตน์ การพิศมัย

15 384300015 นางสาว สุวนันท์ เยาว์แสง

16 384300016 นาย กฤติเดช ธรรมรัตนเมธา

17 384300017 นางสาว อารีรัตน์ มณีจันทร์สุข

18 384300018 นางสาว อุษณีย์ สีม่วง

19 384300019 นางสาว วิไลวรรณ กันธิยาถา

20 384300020 นางสาว ณัฏฐนิช ลาเตะ

21 384300021 นาย พรพิทักษ์ แสงพระจันทร์

22 384300022 นางสาว อมรรัตน์ ภูมะลา

23 384300023 นางสาว เวนิกา บุญธรรม

24 384300024 นางสาว ภัทรธิดา จันทะวงษ์

25 384300025 นางสาว สุกัญญา ทรัพย์เจริญ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

26 384300026 นางสาว พรรณิษา เอ่ียมอ่อน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300026

27 384300027 นางสาว ธนัญญา อยู่สา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300051

28 384300028 นาย จาตุรนต์ วัฒนา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

29 384300029 นาย นาวิน ฉิมพาลี ห้องสอบท่ี 2 อำคำร 1 

30 384300030 นางสาว ประกายเพชร ทรัพย์ประสาน ห้อง 122 ช้ัน 2

31 384300031 นางสาว สุณิสา ครุฑวิเศษ

32 384300033 นางสาว สุกัญญา แย้มกลีบ

33 384300034 นางสาว พิชญา รอดช่ืน

34 384300035 นาง มิรันตี พูลทวี

35 384300036 นาย ภูบดินทร์ วงษ์มหา

36 384300037 นางสาว เกศกนก ทองสน

37 384300038 นางสาว ป่ันเกศ พิศิษฏ์สังขกุล

38 384300039 นางสาว พรพิมล อยู่ศรี

39 384300040 นางสาว ศริณญา ศรีแปง

40 384300041 นางสาว ธนาภา วานิชพิพัฒน์

41 384300042 นางสาว ภัสวรรณ กล่ินหอม

42 384300043 นางสาว สิรีธร เจริญภาพ

43 384300044 นางสาว ธนิษฐา บุญบาง

44 384300045 นางสาว สุภาวดี ชัยมนตรี

45 384300046 นาย ปัญญา ภูทอง

46 384300047 นางสาว สุพัตรา เพ็ชรก าแหง

47 384300048 นาย นฤเบศ เพ็งแสน

48 384300049 นางสาว ชนากานต์ ชัยมงคล

49 384300050 นางสาว อรอนงค์ ภูมิดี

50 384300051 นางสาว ศิริพร พินิจผล



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

51 384300052 นางสาว มาริชาติ หลาวเพ็ชร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300052

52 384300053 นางสาว ภาสิริ คุณค า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300076

53 384300054 นางสาว พัชราพร สังข์เท่ียง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

54 384300055 นางสาว สิรินาถ บุญนวน ห้องสอบท่ี 3 อำคำร 1 

55 384300056 นางสาว ศิริรัตน์ นาต๊ะตุ้ย ห้อง 124 ช้ัน 2

56 384300057 นาย กษิดิศ ล้นเหลือ

57 384300058 นางสาว บุษกร สมภักดี

58 384300059 นาย นภดล นอนดอน

59 384300060 นาย สุนทร ทุ่งพรวน

60 384300061 นางสาว ชาณภัท กันเกียวเกตุ

61 384300062 นางสาว สุภาพร ทองหล้า

62 384300063 นางสาว รติกร พูลพจน์

63 384300064 นาย ปฏิพัทธ์ พิมพ์วัน

64 384300065 นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง

65 384300066 นางสาว วนัชพร วันจ๋ิว

66 384300067 นางสาว ภนัสนันท์ อยู่พิทักษ์สกุล

67 384300068 นางสาว รติ ปิติจะ

68 384300069 นางสาว จรินทร์พร ทรค าหาร

69 384300070 นางสาว วิกานดา คลังจง

70 384300071 นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม

71 384300072 นางสาว วรางคณา สุริลาวงษ์

72 384300073 นาย รัฐพงศ์ โยธารัตน์

73 384300074 นางสาว สุกัญญา แซ่เตียว

74 384300075 นางสาว จารุวรรณ สมใจ

75 384300076 นาง อรทัย มีสกุล



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

76 384300077 นาง วันวิสาข์ โพธิหิรัญ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300077

77 384300078 นางสาว วิชุดา อาริยะ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300101

78 384300079 นางสาว ชุติมณฑน์ ชนไพโรจน์ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

79 384300080 นางสาว อสมาภรณ์ สายแวว ห้องสอบท่ี 4 อำคำร 1 

80 384300081 นางสาว น  าอ้อย อุ่นสมัย ห้อง 125 ช้ัน 2

81 384300082 นางสาว ศิริกัญญา อดิภาวัฒนา

82 384300083 นางสาว ฉัตชนก รัตนแสงศรี

83 384300084 นางสาว รุจิรา พอใจ

84 384300085 นาย นพพล ศิริปี

85 384300086 นางสาว ชไมพร ทิศหน่อ

86 384300087 นาย ชนุดม สุวรรณดี

87 384300088
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ชนิดาภา ทองเรือง

88 384300089 นางสาว วิภา ม่วงแจ่ม

89 384300090 นางสาว สุธิมา ทรกัณฑ์

90 384300091 นาย ณัฐวุฒิ บ าเรอราช

91 384300092 นางสาว กัญญาลักษณ์ โตเติมวงศ์

92 384300093 นางสาว ระมิตรา จุมปา

93 384300094 นางสาว อนัญญา ท าดี

94 384300095 นางสาว นริศรา ม่วงปัด

95 384300096 นางสาว พรพิมล ยอดแสง

96 384300097 นางสาว สุรีย์พรรณ นาคกุล

97 384300098 นาย ศิริวงศ์ วงศ์วิริยชาติ

98 384300099 นาย กีรติ สุวรรณมาตย์

99 384300100 นาย พิพัฒน์ ยาแสง

100 384300101 นางสาว สุภาภรณ์ มาลัยหวล



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

101 384300102 นางสาว ลลิตา หว่างเชื อ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300102

102 384300103 นางสาว พรศิริ บุญสนอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300126

103 384300104 นางสาว ศรัณยา อยู่แย้ม สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

104 384300105 นางสาว เพียงอัมพร พิช์ญสินี ห้องสอบท่ี 5 อำคำร 1 

105 384300106
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง คนึงนิจ เงินจันทร์ ห้อง 126 ช้ัน 2

106 384300107 นางสาว นุชนาฏ รักษานาค

107 384300108 นางสาว เพ็ญนภา บุญแส

108 384300109 นาย เกษมสุข แก่นวงษ์

109 384300110 นางสาว กัญญารัตน์ ธาตุทอง

110 384300111 นางสาว ประภัสสร อาลัย

111 384300112 ว่าท่ีร้อยตรี ชยุต ทะนะปา

112 384300113 นางสาว ธนาภรณ์ ค ามา

113 384300114 นางสาว วีรยา ช้างเจริญ

114 384300115 นางสาว ลลิตภัทร สินธุเดช

115 384300116 นางสาว ปัทมวรรณ ศรีดอนชัย

116 384300117 นางสาว อาภัสรา แก้วมาลา

117 384300118 นางสาว หน่ึงฤทัย บุญหนุน

118 384300119 นางสาว อ าพร พริกนาค

119 384300120 นางสาว ดวงฤดี บุญอาจ

120 384300121 นางสาว โชติกา เย็นใจ

121 384300122 นาย อรรถพันธ์ เบ็งยา

122 384300123 นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงศ์

123 384300124 นางสาว กัณฑมาศ อินทอง

124 384300125 นางสาว พนารัตน์ เนตรแสง

125 384300126 นางสาว ภาณุมาศ มาลี



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

126 384300127 นางสาว ดวงนภา นุชพุ่ม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300127

127 384300128 นางสาว นพรัตน์ พิมพ์สุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300151

128 384300129 นางสาว ปราณชลี อ่ าเจริญ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

129 384300130 นาย พีรพงษ์ กระหนาย ห้องสอบท่ี 6 อำคำร 1 

130 384300131 นาย ชัชวาลย์ บัวริคาน ห้อง 127 ช้ัน 2

131 384300132 นาย พิชิตชัย เขจรรักษ์

132 384300133 นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์

133 384300134 นางสาว สุขิตา ไชยบัง

134 384300135 นาย วรรณพงษ์ พรจันทึก

135 384300136 นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์

136 384300137 นางสาว สุวิมล ป่ันเอ่ียม

137 384300138 นางสาว วราภรณ์ ธิเขียว

138 384300139 นางสาว กรรณิการ์ ดีมูล

139 384300140 นางสาว วนิดา แก้วบ ารุง

140 384300141 นางสาว สุกัญญา แก้วศิริ

141 384300142 นางสาว พรธิรา หอมช่ืน

142 384300143 นาง ณัฐนันท์ ครุธดิลกานันท์

143 384300144 นางสาว นุชจิรา ทองไหม

144 384300145 นางสาว กัญจนพร โคกเทียน

145 384300146 นางสาว ศุภัสษร ผิวดี

146 384300147 นาย จง แซ่หลอ

147 384300148 นาย แสงทอง อุ่นแก้ว

148 384300149 นางสาว พิกุล บุญรัตน์

149 384300150 นางสาว ปณิชา ทองธรรมชาติ

150 384300151 นางสาว วริษฐา แตงไทย



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

151 384300152 นางสาว ศรสวรรค์ ศิลาพรม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300152

152 384300153 นาง ถนอมทรัพย์ ปกรณ์ณรงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300176

153 384300154 นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

154 384300155 นางสาว เยาวพา มาน้อย ห้องสอบท่ี 7 อำคำร 1 

155 384300156 นางสาว กนกภรณ์ เทศผล ห้อง 128 ช้ัน 2

156 384300157 นางสาว วรรณศิริ บุราณเดช

157 384300158 นางสาว จิราภรณ์ กล่ินโท

158 384300159 นาย อัครพงษ์ ธรรมาริวัฒน์

159 384300160 นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์

160 384300161 นางสาว ประภากรณ์ จันทรทีประ

161 384300162 นางสาว สุดาพร ต๊ะแก้ว

162 384300163 นางสาว ศศินารถ ม่ันชาวนา

163 384300164 นางสาว นราภรณ์ สุดสนอง

164 384300165 นาง ณิชชาภัทร แต้มแก่ง

165 384300166 นางสาว สิริวรัญญา พาดี

166 384300167 นางสาว นิตยา กิติพันธ์

167 384300168 นางสาว กนกวรรณ จันทร์นุ่ม

168 384300169 นางสาว จิราภา สามิตร

169 384300170 นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว

170 384300171 นางสาว ขวัญภิรมย์ ด ารงสิทธิธรรม

171 384300172 นาย ภคพนธ์ ศิรินันทยา

172 384300173 นางสาว อัจฉรียา สมอุ่น

173 384300174 นาย ธเนษฐ สมยศ

174 384300175 นาย วรินทร์ สุริโย

175 384300176 นางสาว วิภาวรรณ สุขสุววรรณ



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

176 384300177 นางสาว เอ็มริกา เสนา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300177

177 384300178 นางสาว ศุภราพร ร้านกันทา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300201

178 384300179 นางสาว ทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

179 384300180 นางสาว วารุณี ขัดเงางาม ห้องสอบท่ี 8 อำคำร 1 

180 384300181 นางสาว วิพาภรณ์ ศรีรัตน์ ห้อง 131 ช้ัน 3

181 384300182 นาย ศุภชัย แตงเล็ก

182 384300183 นาย ชัยธวัช อินทร์ฉาย

183 384300184 นางสาว สิริวรรณ จันทรลี

184 384300185 นางสาว พรสวรรค์ บุญเสือ

185 384300186 นาย มานะ ศรีสวรรณ์

186 384300187 นาย วีรพงษ์ แสงบุดดี

187 384300188 นาย พิทวัส บุญเจริญพานิช

188 384300189 นาย ธีรพล ท้วมทอง

189 384300190 นางสาว จิรพัชร บุญดี

190 384300191
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง

191 384300192 นางสาว จารีรัตน์ ทาสีสอน

192 384300193 นางสาว ฐิติมา บุญมีจ๋ิว

193 384300194 นางสาว นฤมล รุ่งเมือง

194 384300195 นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ

195 384300196 นางสาว สุรัญญา ใจรักษ์

196 384300197 นางสาว จุฑามาศ ค าคลองแก้ว

197 384300198 นางสาว ธนินรดา คุณโพธ์ิ

198 384300199 นางสาว นันชริกา สุนสาย

199 384300200 นางสาว ณันทนา อธิกรม

200 384300201 นางสาว พัชรินทร์ วรรณวงค์กา



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

201 384300202 นางสาว ปนัดดา กรรมชนะ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300202

202 384300203 นางสาว สินาภรณ์ ล่ามละคร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300226

203 384300204 นางสาว สุชาวดี เศรษฐสุข สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

204 384300205 นางสาว ปัฐมาภรณ์ ก้อนทอง ห้องสอบท่ี 9 อำคำร 1 

205 384300206 นางสาว อนุสรา นาม่ัน ห้อง 133 ช้ัน 3

206 384300207 นาย อมรเทพ หมุดสัก

207 384300208 นางสาว ดายิิน คิดอ่าน

208 384300209 นางสาว วิภาดา ทาราทิพย์

209 384300210 นางสาว สายรุ้ง บางศรี

210 384300211 นาย เจตนิพัทธ์ิ ก่ิงนาระ

211 384300212 นาย พิชิตชัย นักล าทอง

212 384300213 นางสาว อรพรรณ ภูทอง

213 384300214 นางสาว จันทรวรรณ ค าอ่อนดี

214 384300215 นางสาว สุดารัตน์ ถ่ินน  าใส

215 384300216 นางสาว นิชาภัทร นมเนย

216 384300217 นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ

217 384300218 นางสาว วิภาดา สุวรรณรักษ์

218 384300219 นางสาว สุติรัตน์ ไชยศิลป์

219 384300220 นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร

220 384300221 นางสาว ปราณี มาน้อย

221 384300222 นาย ศุภมิตร ธิสงค์

222 384300223 นาย ประชา พรมต้น

223 384300224 นางสาว บุณณดา วาริสสอน

224 384300225 นางสาว กรรณิการ์ ไพรภิบาล

225 384300226 นางสาว ศตพร สุ่มเงิน



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

226 384300227 นางสาว ขวัญเฉลิม ฟูสี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300227

227 384300228 นางสาว นฤมล การะเกด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300251

228 384300229 นางสาว ทิพย์สุดา อานค า สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

229 384300230 นางสาว เอมอร บุญเจียม ห้องสอบท่ี 10 อำคำร 1 

230 384300231
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง จินตหรา ลิลา ห้อง 134 ช้ัน 3

231 384300232 นางสาว กียารัตน์ ค าปลิว

232 384300233 นางสาว ทิวาพร วงศ์วุฒิ

233 384300234 นาย ปิยวัฒน์ สีดาหัวดี

234 384300235 นาย ธีระพงษ์ กาฬภักดี

235 384300236 นางสาว มุกดา นาวะระ

236 384300237 นางสาว นิภาวรรณ ราชแผน

237 384300238 นางสาว พีรญา ปรางโท้

238 384300239 นาย ชิษณุพงศ์ เหล่ากาวี

239 384300240 นางสาว ปนัดดา พรมมี

240 384300241 นาย ชัยยศ อู่แสนขันธ์

241 384300242 นางสาว โสรยา กาเผือก

242 384300243 นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง

243 384300244 นางสาว บุษยมาศ ขันลุน

244 384300245 นางสาว ประภาพรรณ เพชรหาญ

245 384300246 นางสาว เกื อกูล จ้อยแก้ว

246 384300247 นางสาว กุณณ์ชรัสม์ิ วิชญเมฐานนท์

247 384300248 นางสาว สุวิมล ใจใส่

248 384300249 นางสาว จเรย์ สีโอ

249 384300250 นางสาว ศิรินภรณ์ โคนโท

250 384300251
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง หน่ึงฤทัย โกศัย



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

251 384300252 นางสาว สุจิตตา เส็งวัฒน์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300252

252 384300253 นางสาว วาลิณี สุกิน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300276

253 384300254 นางสาว นันทิวัน อักษรทอง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

254 384300255 นางสาว จีดารัตน์ ยอดเกตุ ห้องสอบท่ี 11 อำคำร 1 

255 384300256 นางสาว อารีย์ สุทธิวิลัย ห้อง 137 ช้ัน 3

256 384300257 นางสาว พัชราภรณ์ อินทะรังษี

257 384300258 นางสาว รุ่งนภา ลางอินทร์

258 384300259 นางสาว พรทิพย์ สหเจริญชัย

259 384300260 นางสาว พัณนิดา แซ่ย่าง

260 384300261 นางสาว ขุติกาญจน์ สมบูรณ์

261 384300262 นางสาว ปิยวรรณ คล้ายยา

262 384300263 นาย พีระพงษ์ เคร่ืองสนุก

263 384300264 นาย ณัฐพงศ์ อุตธิยา

264 384300265 นาย รุ่งโรจน์ กิจงาม

265 384300266 นางสาว สุรารักษ์ กุลผาย

266 384300267 นางสาว พิชญ์จิรา ฝ้ันมณีวรรณ์

267 384300268 นางสาว กมลทิพย์ อ้นชู

268 384300269 นางสาว กุสุมา ลีกา

269 384300270 นางสาว จิริยา ทิกะ

270 384300271 นางสาว จิรานันท์ ทาสีดา

271 384300272 นางสาว นารี มาลีบุตร

272 384300273 นางสาว จิตรลดา บุญยืน

273 384300274 นาย ศตวรรษ โสประดิษฐ์

274 384300275 นางสาว ฤดีมาศ นาทัน

275 384300276 นางสาว ปทิตตา คงเซียงซา



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

276 384300277 นางสาว สุนิศา บุญยโกวิทย์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300277

277 384300278 นางสาว จิราภรณ์ ไชยยะ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300301

278 384300279 นางสาว ณัฏฐนิช พุฒหม่ืน สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

279 384300280 นางสาว ปทุมมา อยู่สอน ห้องสอบท่ี 12 อำคำร 1 

280 384300281 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ท้าวมา ห้อง 138 ช้ัน 3

281 384300282 นางสาว ธนัชญา อิวชาวนา

282 384300283 นางสาว วรันดา ค าลุน

283 384300284 นางสาว ญารัชนี หอมหวล

284 384300285 นางสาว พรทิพย์ ทาสา

285 384300286 นางสาว ประกายดาว ป่ีกลอง

286 384300287 นาย สุขวิทย์ โตไกรลักษณ์

287 384300288 นางสาว ณัฐธิดา รู้ท านอง

288 384300289 นาง ลักษณา ดงเย็น

289 384300290 นางสาว อัยลดา ลือยศ

290 384300291 นางสาว ณฐพร แก้วสุริวงษ์

291 384300292 นางสาว ภัทธิรา ขอนดอก

292 384300293 นางสาว นริศรา เขือนเพชร

293 384300294 นาย อดิศักด์ิ อยู่ตาล

294 384300295 นางสาว ณัฐฐ์ศศิ จันทร์ชูศรี

295 384300296 นางสาว จรรยาพร อ้ายชุ่ม

296 384300297 นาย อดิศักด์ิ เสาร์ค า

297 384300298 นางสาว วิรันตรี ทองสี

298 384300299 นางสาว อัญชัญ โพธ์ิแดน

299 384300300 นางสาว หทัยชนก ทองแจ่ม

300 384300301 นางสาว สุปราณี สอนอ่อน



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

301 384300302 นางสาว กนกพร อนันโต เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300302

302 384300303 นางสาว มัฌชิมา คงลา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300326

303 384300304 นางสาว นิภาพร ประกอบกุล สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

304 384300305 นางสาว วรนุช หลวงจันทร์ ห้องสอบท่ี 13 อำคำร 1 

305 384300306 นางสาว พิสมร อินสองใจ ห้อง 141 ช้ัน 4

306 384300307 นางสาว น  าผึ ง ทับชาวนา

307 384300308 นาย เหมันต์ กันผุย

308 384300309 นางสาว ฉัตรฑริกา พันมา

309 384300310 นางสาว พิณแก้ว พินทอง

310 384300311 นาย เกียรติศักด์ิ นวลเปรม

311 384300312 นางสาว ฤทัยรัตน์ เมืองค า

312 384300313 นาย กิตติ อุทก

313 384300314 นางสาว สมรัฐ บุญชัย

314 384300315 นางสาว อินทิรา บุญธรรม

315 384300316 นางสาว พิมศิริ เป็กธนู

316 384300317 นางสาว กัตฏิญา ศิริพรม

317 384300318 นาย สถาพร ธิการ

318 384300319 นางสาว อัญชลี ปานพุ่ม

319 384300320 นางสาว กนกวรรณ วงค์จันทร์

320 384300321 นาย พิมุข สุขขวัญ

321 384300322 นางสาว มนันยา กองจันทร์ดี

322 384300323 นางสาว ศิริพร สุมาลา

323 384300324 นางสาว ธนาทิพย์ พลอยโตนด

324 384300325 นาย ณวภัทร เอ่ียมอาจ

325 384300326 นางสาว นันทิดา ทับทิมหิน



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

326 384300327 นางสาว พรพิชญ์ฌา หอมดอก เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300327

327 384300328 นางสาว พินันทา วัฒนาตระกูลวงศ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300351

328 384300329 นางสาว ลิตา ไชยบาล สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

329 384300330 นางสาว สายน  าค้าง อยู่พระจันทร์ ห้องสอบท่ี 14 อำคำร 1 

330 384300331 นางสาว กานต์รวี เวรุริยะ ห้อง 143 ช้ัน 4

331 384300332 นางสาว อารีรัตน์ โพธ์ิอ่อง

332 384300333 นางสาว จามรี สุ่มประดิษฐ

333 384300334 นาย พรชัย สุขเปล่ง

334 384300335 นางสาว อนุสรา อยู่ศิริ

335 384300336 นางสาว รมณีย์ สายทอง

336 384300337 นางสาว นิตยา อ่อนนาเมือง

337 384300338 นางสาว ชุติมา เกิดฤทธ์ิ

338 384300339 นางสาว วัลลี เนตรแสงศรี

339 384300340 นางสาว พวงผกา จงธรรม์

340 384300341 นางสาว จตุพร ศรีทับทิม

341 384300342 นาย วรวัช ทรงศิริเลิศวัฒนา

342 384300343
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง จริยา มาผิว

343 384300344 นางสาว พิมณชฬี สียา

344 384300345 นางสาว ธนัฐดา ทองค า

345 384300346 นางสาว ทรายแก้ว เศรษฐิศักด์ิโก

346 384300347 นาย แสงตะวัน จันทร์ศร

347 384300348 นางสาว มนทณีย์ ขัดสี

348 384300349 นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ

349 384300350 นางสาว กิตติยา แปลกไธสง

350 384300351 นางสาว อัญชลี ลีแสงจรัส



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

351 384300352 นาย ณ ชพล วรรณศรี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300352

352 384300353 นางสาว จามจุรี พันโนฤทธ์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300376

353 384300354 นาย แรงชัย จุ้ยด้วง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

354 384300355 นาย วีรพงศ์ เสียงเย็น ห้องสอบท่ี 15 อำคำร 1 

355 384300356 นางสาว พีรยา ชาวยอง ห้อง 144 ช้ัน 4

356 384300357 นางสาว เบญจรัตน์ เทพพงษ์

357 384300358 นาง เนตรนภา ยอดพิระ

358 384300359 นาย กฤษฏา รังแก้ว

359 384300360 นางสาว เปรมวดี อินอ้น

360 384300361 นาย ปรีชา ทองปาน

361 384300362 นางสาว ฐิติพร บัวไพรินทร์

362 384300363 นางสาว ปฐมพร ค าโฉม

363 384300364 นางสาว นิภาวรรณ บุญเพ็ง

364 384300365 นางสาว วรางคณา ถนอมทุน

365 384300366 นางสาว เจนจิรา ตาหล้า

366 384300367 นางสาว จิดาภา สายทอง

367 384300368 นาย อรรถกร สามารถ

368 384300369 นางสาว ฉัตราภรณ์ ชลเดช

369 384300370 นางสาว กฤติยา แช่มโตนด

370 384300371 นางสาว จันทรา เทศทัน

371 384300372 นางสาว สุวิมล ด้วงนุ้ย

372 384300373 นางสาว กาญจนา กาทองทุ่ง

373 384300374 นางสาว บานเย็น จูบ้านไร่

374 384300375 นางสาว จุฬาลักษณ์ สมสาย

375 384300376 นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
(แนบท้ำยประกำศ กศจ.พิษณุโลก ประกำศ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2561)

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์

376 384300377 นางสาว คงขวัญ แก้วกองทอง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384300377

377 384300378 นางสาว เฉลิมขวัญ แจ้งภักดี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384300397

378 384300379 นางสาว อุบลวรรณ อินปัญญา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

379 384300380 นางสาว วราพร เนียมเสวก ห้องสอบท่ี 16 อำคำร 1 

380 384300381 นาง วารินทร์ ศุภลักษณ์ ห้อง 147 ช้ัน 4

381 384300382 นางสาว จุฑารัตน์ เน่ืองพืช

382 384300383 นางสาว ผาณิตา เฉลิมชาติ

383 384300384 นางสาว จีราภรณ์ ฟุ่มเฟือย

384 384300385 นางสาว ภูษิตา ยงค์โภชน์

385 384300386 นางสาว ศิริกัล บุญไทย

386 384300387 นางสาว เพชรรินทรา อุรา

387 384300388 นาย วีรพงษ์ มายอด

388 384300389 นางสาว ณัฐธิดา พลมาก

389 384300390 นาย ธีรพงศ์ ตันเย่ียน

390 384300391 นาย ชัยชนะ ดีค า

391 384300392 นางสาว ณัฐวิภา วันทอง

392 384300393 นาย ธนวุฒิวัฒน์ ชุนมธุรสปฐม

393 384300394 นาย อติคุณ อรุณประชารัตน์

394 384300395 นางสาว สายใจ นารี

395 384300396 นางสาว วรรณวิภา โค้ววิลัยแสง

396 384300397 นาย ธนกร ยิ มคง


