
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 386600001 นาย นิกร พันจ่ัน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600001

2 386600002 นางสาว วันวิสา ด้วงฟู ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600025

3 386600003 นางสาว กรรณิกา จันกัน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 386600004 นางสาว จิรวรรณ สุธาพจน์ ห้องสอบท่ี 19 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

5 386600005 นาง ณัฏณิพัช เจิมจุ้ย ห้อง 326 ช้ัน 2

6 386600006 นางสาว กรรณิการ์ คงสุจริต

7 386600007 นาง กัลยวรรธน์ วงศ์เมือง

8 386600008 นาย อภิรักษ์ ทองดี

9 386600009 นางสาว สินีนาถ คุ้มแสงเทียน

10 386600010 นางสาว อาทิมา จันทร์แจ่มแจ้ง

11 386600011 นางสาว สุรีพร อุบลดี

12 386600012 นาง ศิริโสภา พรหมมี

13 386600013 นาง ชนัฏฏา จูบรรจงค์

14 386600014 นาย อนุวรรตน์ จิตรสมัคร

15 386600015 นาย กิตติคุณ เพ็ชรนิล

16 386600016 นาง วิสินี นาคอัง

17 386600017 นาง ฐิติชญา นาทุ่งมน

18 386600018
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ปนัดดา นาสม

19 386600019 นาย จาตุรนต์ กิตติกมลพันธ์ุ

20 386600020 นาง นวลพรรณ ไทยสวน

21 386600021 นางสาว นุชนาถ จันฟัก

22 386600022 นางสาว ศศิวรรณ เคลือบบุญสอน

23 386600023 นาย ชยุต กรรณิการ์

24 386600024 นางสาว บัวแก้ว ป่ินท า

25 386600025 นางสาว ณัฐวรรณ รัตนเสถียร

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

26 386600026 นางสาว ทวีพร จันเนย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600026

27 386600027 นาย ภานุพงศ์ พละสาร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600050

28 386600028 นางสาว อุรา บุรีรัตน์ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 386600029 นาย ราเมศ วิเศษวงษา ห้องสอบท่ี 20 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

30 386600030 นางสาว ภัทราพร ดอนชมไพร ห้อง 327 ช้ัน 2

31 386600031 นาย บุญเชิด อาจปาน

32 386600032 นาย อภิสิทธ์ิ เม่งตรี

33 386600033 นางสาว กิตติมา ปานาราช

34 386600034 นางสาว นภัสสร โพธ์ิปี

35 386600035 นาย รังสรรค์ ราชวังศรี

36 386600036 นางสาว ทีรพัต กรพรหม

37 386600037 นางสาว กิตติมา จันทะคุณ

38 386600038 นางสาว ทิพวรรณ ร่มขาว

39 386600039 นางสาว กานดา ป้อมสุวรรณ์

40 386600040 นาย กฤษณพงศ์ แสงปัญญา

41 386600041 นางสาว ทิพยรัตน์ ลือวิชานะ

42 386600042 นางสาว สุวรีย์ แย้มจอหอ

43 386600043
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง วัชรี เพ็ชรประดิษฐ

44 386600044 นางสาว ศิริรัตน์ เหมมูล

45 386600045 นาย สมรัฐ ศุภเจริญลาภ

46 386600046 นางสาว ระพีพร ศรขาว

47 386600047 นาย นิเวศน์ ทองท้วม

48 386600048 นางสาว กาญจนา อินแผง

49 386600049 นางสาว ปฐมาวดี เนตรธนู

50 386600050 นางสาว สุชาดา ปานอ าพัน



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

51 386600051 นางสาว ธารินี ชัยธรรม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600051

52 386600052 นางสาว วาสินี สุมแสง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600075

53 386600053 นาย ปรัชญา ชัยประหลาด สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 386600054 นางสาว อัมพร ปัดชัยภูมิ ห้องสอบท่ี 21 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

55 386600055 นางสาว นิตยา นันตา ห้อง 328 ช้ัน 2

56 386600056 นางสาว ศรีแพร ศรีบุญรอด

57 386600057 นางสาว ศุกลรัตน์ ไกรกิจราษฎร์

58 386600058 นาย โอภาส กาศวิเศษ

59 386600059 นางสาว วัชราพรรณ ด าสะดี

60 386600060 นางสาว กุลิสรา ปินตาน า

61 386600061 นาย อภิชาติ ต้นก่ิง

62 386600062 นาย ภาณุพงศ์ บัวด้วง

63 386600063 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทะเข่ือน

64 386600064 นางสาว ณิชาภา อ าพวลิน

65 386600065 นางสาว ธนพร ไผ่งาม

66 386600066 นาย อมร บุญเรือง

67 386600067 นางสาว นิภาพร จาวเมือง

68 386600068 นางสาว มณฑีรา ผาลาภ

69 386600069 นางสาว พรรณนิภา ทองดี

70 386600070 นางสาว อรจิรา แว่นวิชัย

71 386600071 นางสาว จินตพร โนจักร

72 386600072 นางสาว ภิรฎา เรืองฤทธ์ิ

73 386600073 นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์

74 386600074 นางสาว ศุภธิดา แก้วศรี

75 386600075 นางสาว อรชยา มากสมบูรณ์



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

76 386600076 นาย สิรวุฒิ กุลศิริ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600076

77 386600077 นางสาว สุภาวดี เจริญผล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600100

78 386600078 นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

79 386600079 นางสาว แว่นทิพย์ สุวรรณแสน ห้องสอบท่ี 22 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

80 386600080 นาง ฐิติมา สุริหาร ห้อง 331 ช้ัน 3

81 386600081 นาย ปฏิณญา ทองรุ่ง

82 386600082 นางสาว มณีนุช ไชยทิศ

83 386600083 นางสาว สกาวรัตน์ กิจันทร์

84 386600084 นางสาว นาถนภา สร้อยศิริ

85 386600085 นาย วัชรากร ทองอินทร์

86 386600086 นาย เวทางค์ มาเพชร

87 386600087 นางสาว จุฑามาศ สิงห์ล่อ

88 386600088 นางสาว รณิดา เภาผ่อง

89 386600089 นางสาว อรุณวรรณ พิมพ์สาร

90 386600090 นาย นรนนท์ รัตนนนท์ไชย

91 386600091 นางสาว ภัทราณิษฐ์ โยธา

92 386600092 นางสาว ปิยมาส อุตก๋า

93 386600093 นางสาว ธนิตา สายทอง

94 386600094 นางสาว กฤษฎาภา บุญอยู่

95 386600095 นาย องอาจ แก้วผัด

96 386600096 นาย เลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา

97 386600097 นาย คณพศ จินดาพงษ์

98 386600098 นาย วีระพงษ์ ชัยชราแสง

99 386600099 นาย ประวัน ใจตึก

100 386600100 นางสาว รัตติรส ทิมเครือจีน



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

101 386600101 นาย อภิชาติ เอ่ียมตาล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600101

102 386600102 นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600125

103 386600103 นางสาว อารียา กันจรรยา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

104 386600104 นางสาว ภัทรวดี ม่วงเล่ียม ห้องสอบท่ี 23 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

105 386600105 นาย ณัฐพล สายปาน ห้อง 332 ช้ัน 3

106 386600106 นาง อัมพิกา เพ็ชรครุฑ

107 386600107 นาย คมบัณฑิต แสงเงิน

108 386600108 นางสาว เบญจรัตน์ เขียววังทอง

109 386600109 นางสาว จุฬาลักษณ์ วุฒิสาร

110 386600110 นาย จตุพล ทวีศักด์ิสิงห์

111 386600111 นางสาว สุภาภรณ์ พาทา

112 386600112 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สิงห์ค า

113 386600113 นางสาว รุจิรา แก้วพินิจ

114 386600114 นางสาว สุวลี รอดพร้อม

115 386600115 นาย สุรชาติ อิสสระ

116 386600116 นางสาว รัชนี ใยบัว

117 386600117 นางสาว ชนาภา เหล่ารอด

118 386600118 นาย อลงกรณ์ ปัตทะมะ

119 386600119 นางสาว สุภาพร ทองค า

120 386600120 นางสาว ภัสร์ขวัญ ถานี

121 386600121 นางสาว สุธาสินี อินสุ

122 386600122 นาย ธนาพันธ์ุ บุญตา

123 386600123 นาง ดวงนที พันตามน

124 386600124 นาย ณิชพน คุ้มค า

125 386600125 นาย ปริญ อินทโชติ



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

126 386600126 นางสาว กรรณิการ์ ป้องม่วง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600126

127 386600127 นางสาว ศิริพร เหล่ียมไทย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600150

128 386600128 นาย วีรัตน์ โนจรมา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

129 386600129 นางสาว ชุตินันท์ สงคุ้ม ห้องสอบท่ี 24 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

130 386600130 นาย อภิชาติ รัศมีฉาย ห้อง 333 ช้ัน 3

131 386600131 นาย กฤตพล เถ่ือนถ  า

132 386600132 นางสาว ณัฐวรรณ พร้อมญาติ

133 386600133 นางสาว ดวงพร แจ่มตา

134 386600134 นางสาว ภัทราภรณ์ หอมจันทร์

135 386600135 นางสาว ณฐมน ธีรพงศ์สกล

136 386600136 นางสาว นารีรัตน์ สามี

137 386600137 นางสาว ณัทกาญจน์ ธนารัศบุณยาพร

138 386600138 นางสาว สุพรรษา ทัดช่ัง

139 386600139 นาง สวิชญา ค าดีเพ็ง

140 386600140 นาง อัจฉราวรรณ จิราพงศ์

141 386600141 นาย ดนุพล อ๊อดกัน

142 386600142 นางสาว สุรางค์ คงหม่ืนรักษ์

143 386600143 นางสาว อณัฐชานันท์ สุวรรณศรี

144 386600144 นาย ธีระพงษ์ ล าน้อย

145 386600145 นาย เอกฉันท์ ฉันทรัตน์

146 386600146 นาย สกชาติ วินิตกฤษฎา

147 386600147 นาย สุรชาติ ทองดอนโพธ์ิ

148 386600148 นางสาว จุฑารัตน์ สาลี

149 386600149 นางสาว ปิยวรรณ จันทร์ขาว

150 386600150 นาย นิทัศน์ ค าคุ้ม



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

151 386600151 นางสาว ศุพิชฌาย์ญา ยะกาวิน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600151

152 386600152 นางสาว ปัทมา อุดมศักด์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600175

153 386600153 นางสาว ทิวาพร เพ็ชรน่วม สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

154 386600154 ว่าท่ีร้อยตรี เจษฎาวุฒิ อุทธา ห้องสอบท่ี 25 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

155 386600155 นางสาว วลัยลักษณ์ ช่างการ ห้อง 334 ช้ัน 3

156 386600156 นางสาว ชลธิชา แสงเสน

157 386600157 นางสาว ตรีสุคนธ์ ต่ายอ้น

158 386600158 นางสาว ณัฐกฤตา ประสพสิน

159 386600159 นาย คงเดช ทองบาง

160 386600160 นางสาว สุจิตรา นาคเหล็ก

161 386600161 นางสาว นัฐฐาพร ศุขวิทย์

162 386600162 นางสาว โสมรัศมี ท่ังค า

163 386600163 นางสาว ชยาภา แก้วศรีทอง

164 386600164 นาง เสาวลักษณ์ เพชรพงศ์

165 386600165 นางสาว เมธาวี อุปจันทร์

166 386600166 นางสาว จุฑาทิพย์ แสนสี

167 386600167 นางสาว นิศากร ตู้นก

168 386600168 นาง มัชฌิมา สายแสวง

169 386600169 นาย สุทธิพงษ์ มะโนปา

170 386600170 นาย วันชัย บัวโฉม

171 386600171 นางสาว วิญาณี บุญประสพ

172 386600172 นาย เจษฎา ทองอยู่

173 386600173 นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสด์ิ

174 386600174 นางสาว พรหมพร ดวงค า

175 386600175 นางสาว อัมพร เสือเดช



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

176 386600176 นางสาว ศิโรรัตน์ นามกรณ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600176

177 386600177 นางสาว วรรณวิภา เหล่ียมไทย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600200

178 386600178 นาย ปิยชาติ เกษมส าราญ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

179 386600179 นาง จิตรตา ใจหล้า ห้องสอบท่ี 26 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

180 386600180 นาย ศิริวัฒน์ มีเคน ห้อง 335 ช้ัน 3

181 386600181 นางสาว รดาภัทร มีมา

182 386600182 นาย ประมวลรัก สีหะวงษ์

183 386600183 นาง นิภาธร อุปมัย

184 386600184 นาย วัชระ ปะละทัง

185 386600185 นางสาว พิกุล ไชยบุญเรือง

186 386600186 นางสาว อุมาพร วังคีรี

187 386600187 นาย อนงค์นาฎ มณีเขียว

188 386600188 นางสาว สุจิตตรา สิงห์สง่า

189 386600189 นางสาว พิจิตรา หมอกมืด

190 386600190 นางสาว ผกากรอง มากโม

191 386600191 นางสาว มุกดา มังคะละ

192 386600192 นาง รุ่งนภา บุตรลม

193 386600193 นาย ประเสริฐ จันทะคุณ

194 386600194 นางสาว ไพลิน เล่ือนชิด

195 386600195 นางสาว รัตน์มณี สีดี

196 386600196 นาย วัชรกร ชัยลอม

197 386600197 นางสาว ปริยฉัตร โหระเวช

198 386600198 นางสาว ชลธิชา ทองพาน

199 386600199 นางสาว กรรณิการ์ สุขบัว

200 386600200 นางสาว กัญญาภัค คงสีไพร



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

201 386600201 นาง ฐิติรัตน์ คงรอด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600201

202 386600202 นางสาว สายฝน เทียนทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600225

203 386600203 นางสาว วิไลพร พวงยะ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

204 386600204 นางสาว ปรียานุช ยาวิลาศ ห้องสอบท่ี 27 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

205 386600205 นาง ยุวรีย์ กระต่ายทอง ห้อง 336 ช้ัน 3

206 386600206 นาย ปิยะพงษ์ ม่ันคง

207 386600207 นาย อลงกรณ์ อุทัยรักษ์

208 386600208 นางสาว สุกัญญา โคคีรี

209 386600209 นาย ธีรวัฒน์ เกษนุช

210 386600210 นาย กฤษฎา ฉลาดพันธ์

211 386600211 นาย มนตรี แก้วอินตา

212 386600212 นางสาว อินธุอร พรมทอง

213 386600213 นาย นพดล พััดจันทร์หอม

214 386600214 นางสาว รัฐญา อ่ิมจันทร์

215 386600215 นางสาว สิริรัตน์ ศรีพรหมมา

216 386600216 นางสาว จันทิมา พ่วงไผ่

217 386600217 นางสาว นภัสกร ดลรักษ์

218 386600218 นางสาว สาวิตรี อยู่ศิลป์ชัย

219 386600219 นาย สุทธิพงษ์ รอดสิน

220 386600220 นางสาว สรญา มหาปัญญาวงศ์

221 386600221 นางสาว กรรณิกา จันทร์แจ่ม

222 386600222 นางสาว นชวรรณ โกมินทร์

223 386600223 นางสาว อัฉรารัตน์ สุขใสดี

224 386600224 นางสาว สุดารัตน์ ชัยทะนุ

225 386600225 นาย อนุชา โสตา



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

226 386600226 นางสาว สุพิชญา มาเมือง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600226

227 386600227 นางสาว จารุวัลย์ ธรรมศิริ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600250

228 386600228 นางสาว อภิญญา ผ่านวงษ์ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

229 386600229 นางสาว พรทิพย์ จันสะอาด ห้องสอบท่ี 28 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

230 386600230 นางสาว วิจิตรา มะลิตูม ห้อง 337 ช้ัน 3

231 386600231 นางสาว สุดารัตน์ โกคูณ

232 386600232 นางสาว รัตนา สอนอ่อน

233 386600233 นาย สุริยัน แจ่มจ ารัส

234 386600234 นางสาว พิชญาภา บุญรอด

235 386600235 นาย ภานุวัฒน์ จันทร์วิลัย

236 386600236 นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี

237 386600237 นาย ปิยพจน์ อ้นปาน

238 386600238 นางสาว รั่งอรุณ วิทยาคม

239 386600239 นางสาว สุกัญญา สุขวัฒนา

240 386600240 นาง ชโลบล ปุสเทพ

241 386600241 นาย มานิตย์ เล่ียมสุวรรณ

242 386600242 นางสาว สุกัญญา กาวี

243 386600243 นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมภัคศรัณย์

244 386600244 นางสาว กนกวรรณ นิศารัตนานุกูล

245 386600245 นาง กฤษฎาพร แจ่มจ ารัส

246 386600246 นางสาว เกศกัญญา กองทิพย์

247 386600247 นางสาว สุพัตรา เขียวตา

248 386600248 นางสาว สาวิตรี ด้วงดี

249 386600249 นางสาว สุกัญญา พาทา

250 386600250 นาย วิวัฒน์ นันตาใหม่



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

251 386600251 นางสาว จุฑารัตน์ ชุ่มสุวรรณ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600251

252 386600252 นางสาว จุฑามาส ชุ่มสุวรรณ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600275

253 386600253 นาย ปฐมพงษ์ กันบุญ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

254 386600254 นางสาว อรอิศรา มีมา ห้องสอบท่ี 29 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

255 386600255 นางสาว สุญาณี ภาณุวณิชชากร ห้อง 338 ช้ัน 3

256 386600256 นาย ธีรทัช บุญทา

257 386600257 นางสาว กัญญาภัทร คงดี

258 386600258 นางสาว เธียรอนงค์ ทรัพย์ประชา

259 386600259 นางสาว กมลชนก กมลมาลย์

260 386600260 นางสาว วิมลณัฐ อินทิม

261 386600261 นาย อภิศักด์ิ มังคละ

262 386600262 นาย เทพนที ทองยิ ม

263 386600263 นาย วสันต์ แผ่นผา

264 386600264 นางสาว ณัฎฐา ช านาญหมอ

265 386600265 นางสาว กมลพร สีค าทา

266 386600266 นางสาว สุจิตรา จันทราคีรี

267 386600267 นางสาว อมรรัตน์ กวยทะวิมล

268 386600268 นาย ร่มไทร ไมตระรัตน์

269 386600269 นางสาว จิระประภา กาฟัก

270 386600270 นางสาว วราภรณ์ สีมูล

271 386600271 นาย เกียรติพงษ์ สุยะ

272 386600272 นางสาว กรรณิการ์ ขุนบุญ

273 386600273 นางสาว ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน

274 386600274 นางสาว วชรมน วงศ์พุ่ม

275 386600275 นาย อิทธิพล ภู่สุนทร



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

276 386600276 นางสาว บุศราภรณ์ สาคร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600276

277 386600277 นาย เฉลิมพงศ์ ศรีค า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600300

278 386600278 นางสาว กวินทรา คุณยศย่ิง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

279 386600279 นาย อดิศร มานัตถ์ ห้องสอบท่ี 30 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

280 386600280 นาย ช านาญ บัวไทย ห้อง 341 ช้ัน 4

281 386600281 นางสาว จันทิมา ปรากฎวงษ์

282 386600282 นาย ทณัฐ วรรณภิระ

283 386600283 นางสาว สมทรง ทองหล้า

284 386600284 นางสาว รัตนาภรณ์ แช่มช่ืน

285 386600285 นางสาว รดาณัฐ อุ่นทอง

286 386600286 นางสาว หน่ึงฤทัย จันทร์นุช

287 386600287 นางสาว ชนัญชิดา ศรีพรหม

288 386600288 นางสาว พัชรมล ทองสุวรรณ์

289 386600289 นาง สุภัทรา เกตุศรี

290 386600290 นาย พลวัตร อุ่นเพ็ญ

291 386600291 นาง กรรณิการ์ พรมพุก

292 386600292 นางสาว นิภาพร ทองค า

293 386600293 นาย ชัยพร กันมา

294 386600294 นาย ศรีรัชศักด์ิ แก้วดี

295 386600295 นางสาว สุมิตรา พันนุ้ย

296 386600296 นาย สุภาพ เชียงรอด

297 386600297 นาย ณฐกร ขุ่ยค า

298 386600298 นาง นภัสนันท์ นันท์นิธิเดชา

299 386600299 นางสาว เจนจิรา ปานแอ๊ต

300 386600300 นาง พิรานันท์ สิทธิวรรณรักษ์



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

301 386600301 นางสาว กชกร ป้ันประเสริฐ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600301

302 386600302 นางสาว ปัทมาภรณ์ หญ้าลาภ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600325

303 386600303 นาย โกวิทย์ วงศ์โห้ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

304 386600304 นางสาว จิราภรณ์ เป่ียมงาม ห้องสอบท่ี 31 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

305 386600305 นางสาว สุดารัตน์ สังข์เงิน ห้อง 342 ช้ัน 4

306 386600306 นาย นทีกูล มุลิกา

307 386600307 นาง ทับทิม ม่ันถึง

308 386600308 นางสาว ลัดดาวัลย์ ถ่ีถ้วน

309 386600309 นางสาว นิชาภัทร ฝ้ันเต็ม

310 386600310 นางสาว สรีราภรณ์ จ๊อดดวงจันทร์

311 386600311 นาย พงศธร เคนสีแก้ว

312 386600312 นางสาว ฐิติมา แก้วก าเนิด

313 386600313 นางสาว สุกัญญา อ่อนมา

314 386600314 นางสาว จุฑามาศ เัฮงประเสริฐ

315 386600315
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง วงเดือน ชมนาวัง

316 386600316 นาย ยศธร ทราฤทธ์ิ

317 386600317 นางสาว พิศชนก แผลย่ีต๊ิบ

318 386600318 นาย ไชยยงค์ ดนตรี

319 386600319 นาย อนันต์ สุวรรณารมณ์

320 386600320 นางสาว จินดาภรณ์ อินสมบัติ

321 386600321 นางสาว น  าเพชร เจริญศรี

322 386600322 นางสาว วิศรุตา ตันตระวาณิชย์

323 386600323 นางสาว เมธีนี ค ารังษี

324 386600324 นางสาว สาวิตรี ข าฉา

325 386600325 นางสาว ภิรมญา ไพโรจน์



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

326 386600326 นางสาว ภัทรจารินทร์ พัดเย็นสุข เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600326

327 386600327 นางสาว วชิราภรณ์ ข ามา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600350

328 386600328 นางสาว รุ่งทิพย์ สระทองเงิน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

329 386600329 นางสาว ธันย์ชนก โพธ์ิจินดา ห้องสอบท่ี 32 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

330 386600330 นาง ฟาไลลา ยุมาดีน ห้อง 343 ช้ัน 4

331 386600331 นางสาว ภาวิณี สีพรม

332 386600332 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีฟอง

333 386600333 นาย อนุศร อินกัน

334 386600334 นาง เกสราภรณ์ ห้าวเส็ง

335 386600335 นาย เจษฎาวุฒิ ถ่ินสอน

336 386600336 นาย อภิวัฒน์ เสนะ

337 386600337 นาง รัตนา พรมผา

338 386600338 นางสาว อัญชลี ก าทรัพย์

339 386600339 นาย ธนภัทร แสนยศ

340 386600340 นาย วัลลพ นวลค า

341 386600341 นางสาว กนกวรรณ เชียงหยอง

342 386600342 นาง ณัฐพร อ่อนล า

343 386600343 นาง พิมลณัฐ ก่ิงจ าปา

344 386600344 นางสาว ศิรินภา เนตรใจ

345 386600345 นาย ธนพนธ์ หอมสะอาด

346 386600346 นาย วรายุทธ จันทร์ต้น

347 386600347 นางสาว สุภาภรณ์ ธาตุทอง

348 386600348 นางสาว ปิยนุช น้อยคง

349 386600349 นางสาว นริศรา ประเสริฐสิทธ์ิ

350 386600350 นาย ณัฐกันต์ เทียนบุตร



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

351 386600351 นาย กฤษณะ บัวขาว เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600351

352 386600352 นาย นิติพงษ์ ดีหว้า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600375

353 386600353 นาย ชัยวัฒน์ นวลค า สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

354 386600354 นาย ประทีป โทจ าปา ห้องสอบท่ี 33 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

355 386600355 นางสาว อ าภาพร นารี ห้อง 347 ช้ัน 4

356 386600356 นาย ณัฎฐพล บุตรโพธ์ิ

357 386600357 นาย อรรคพล ดอนเมือง

358 386600358 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ต้อย

359 386600359 นาย อภิสิทธ์ิ อินมา

360 386600360 นางสาว ปริศนา สุขศิริ

361 386600361 นาง จุฑาทิพย์ อ ามะรี

362 386600362 นาย วรวุฒิ ศิริอ่อน

363 386600363 นางสาว เพ็ญนภา ใจดี

364 386600364 นางสาว จุฑารัตน์ สืบจากสิงห์

365 386600365 นางสาว มณธนภร ทองน้อย

366 386600366 นาย โชคทวี บุญธรรม

367 386600367 นาง กีรติญา ศรีศุภวุฒิ

368 386600368 นาย ชัยณรงค์ จุ้ยทรัพย์

369 386600369 นาย ปรัชญา ยุรมาส

370 386600370 นางสาว กุญชร วงษ์โท

371 386600371 นางสาว จิรญา หนองหารพิทักษ์

372 386600372 นาย นิธิพัฒน์ กองทรง

373 386600373 นาง โชติกา กาญจนศิริ

374 386600374 นางสาว สุภาพร บุญรอด

375 386600375 นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

376 386600376 นางสาว อภิญญารัตน์ บุญจันทร์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600376

377 386600377 นางสาว สุณัฏฐา ยาค า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600400

378 386600378 นาง สิรีวรรณ คล้ายแท้ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

379 386600379 นางสาว ยุวดี เป่ียมสุข ห้องสอบท่ี 34 อำคำรร่มเกล้ำสุพรรณกัลยำ

380 386600380 นาย ปริชญ์ชวิน ส่งให้ ห้อง 433 ช้ัน 3

381 386600381 นาย สมชาย จรแจ่ม

382 386600382 นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา

383 386600383 นางสาว อรพรรณ คัชมาตย์

384 386600384 นาย พลายเวทย์ ศิริวิทชัยภรณ์

385 386600385 นางสาว ช่อลัดดา จันประเสริฐ

386 386600386 นางสาว อนงค์ ฤทธ์ิเนติกุล

387 386600387 นาย เกรียงไกร ศรีเจริญ

388 386600388 นางสาว อรทัย กันนัย

389 386600389 นางสาว อนรรฆวี บุญสนอง

390 386600390 นางสาว สุปราณี ประกอบผล

391 386600391 นาย ธราเทพ บุตรอินทร์

392 386600392 นาย อธิษฐ์ ค าวงษา

393 386600393 นาย นพรัตน์ ตั งประเสริฐ

394 386600394 นางสาว สิริวิมล ทองศิริ

395 386600395 นาย จีรพงษ์ อัศววารี

396 386600396 นาง พัชรินทร์ แอนสาว

397 386600397 นาย วินิต ตั งถ่ินฐาน

398 386600398 นาย อภิเชษฐ์ นามอ่ืน

399 386600399 นางสาว สุวรรณา พะเทพ

400 386600400 นางสาว แก้วสุดารัตน์ บุญตัด



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)

กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์

401 386600401 นางสาว จินต์จุฑา หุมอาจ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386600401

402 386600402 นาย จิรศักด์ิ เหลาโชติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386600402

สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

ห้องสอบท่ี 35 อำคำรร่มเกล้ำสุพรรณกัลยำ

ห้อง 434 ช้ัน 3


