
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 383800001 นางสาว ศุกาญจน์ดา ศรีทอง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800001

2 383800002 นาย วีระยศ พ้ืนสะอาด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800025

3 383800003 นาย ชยพล ดีชู สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 383800004 นาย กฤษดา เกตุทิม ห้องสอบท่ี 4 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

5 383800005 นาย ยุทธตะพงศ์ จ่ันแก้ว ห้อง 234 ช้ัน 3

6 383800006 นาย ธนกร จันทร์เส็ง

7 383800007 ว่าท่ี ร.ต. ฐิติวัฒน์ น่ิมเนียม

8 383800008 นาย น าพล เพ็ชรศรี

9 383800009 นาย ณัฐพล น้อยเลิศ

10 383800010 นางสาว ชัยรัมภา สามงามโพธ์ิ

11 383800011 นาย ธนัตถ์ศักด์ิ ป้อมจัตุรัส

12 383800012 นาย นภลิศ ไชยเขียว

13 383800013 นาย วงศกร เปียศิริ

14 383800014 นาย เฉลิมพล พรมวังขวา

15 383800015 นาย ธีรศักด์ิ บุญธรรม

16 383800016 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ

17 383800017 ว่าท่ี ร.ต. เกรียงศักด์ิ สิริพรชัยกุล

18 383800018 นาย ณัฏฐพล ขาวเอ่ียม

19 383800019 นาย ณัฐพงษ์ ศรีมังคละ

20 383800020 นางสาว พิณภิลักษณ์ พูลทรัพย์สกุล

21 383800021 นาย ณัฐวุฒิ ประสมวงศ์

22 383800022 นาย ณัฐวุฒิ เนตค า

23 383800023 นางสาว เกศสุดา ศรีชาเนตร

24 383800024 นาย ภูวสิษฏ์ ช้างฟอง

25 383800025 นางสาว กนกวรรณ ฉิวหัวร้อง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

26 383800026 นาย สุรพงษ์ เจียรพันธ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800026

27 383800027 นางสาว ณรรฏฐาปนีย์ ศรีพุทธพร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800050

28 383800028 นาย ประภาส อ่ าพูล สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 383800029 นางสาว พิมพ์วิมล ทองสาย ห้องสอบท่ี 5 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

30 383800030 นางสาว วิภารัตน์ ตู้ทอง ห้อง 235 ช้ัน 3

31 383800031 นาย ธีรวัต เจนพรมราช

32 383800032 นางสาว สุวรรณี สืบปรุ

33 383800033 นาย เฉลิมชัย การเพียร

34 383800034 นางสาว กันยาลักษณ์ ทะวิวิญ

35 383800035 นาย ณัฐพร เลิกนุช

36 383800036 นางสาว พัชรินทร์ ค าปวนสาย

37 383800037 นางสาว นพมาศ เดชก าจร

38 383800038 นาย วชร เงินแจ้ง

39 383800039 นาย ธวัชชัย ทับอาจ

40 383800040 นาย สิทธิชัย ดวงศรี

41 383800041 นาย สิทธิโชค ชาญชิตร

42 383800042 นาย อุเทน แก้วเถ่ือน

43 383800043 ว่าท่ีร้อยตรี ธนกร ม่ันคง

44 383800044 นาย ณัตพล เจริญภาพ

45 383800045 นาย ธัชชัย เหล็กค า

46 383800046 นาย สุทธิพงษ์ ท่ีพ่ึง

47 383800047 นางสาว ชโลธร ต่ายยงค์

48 383800048 นางสาว ณัชชา สนส่งเพ็ชร

49 383800049 นาย วิทวัส คงมงคล

50 383800050 นางสาว กัณฑิมา เผือกใต้



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

51 383800051 ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์บดินทร์ ชัยสิทธ์ิ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800051

52 383800052 นาย นาคินทร์ ชนะแสบง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800075

53 383800053 นางสาว อรอุมา ชมภูนาวัต สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 383800054 นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ห้องสอบท่ี 6 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

55 383800055 นาย ทศพล ณุวงษ์ศรี ห้อง 236 ช้ัน 3

56 383800056 นาย ดัสกร สุริหาร

57 383800057 นาย ณัฐพงษ์ สิงห์ที

58 383800058 ว่าท่ี ร.ต. กิตติศักด์ิ ช่างเจรจา

59 383800059 นาย สมบูรณ์ วัตทา

60 383800060 นาย ดนัย บัวเผียน

61 383800061 นางสาว เปรมกมล ไตรไมตรีพิทักษ์

62 383800062 นาย ดนุวรรธ อินแตง

63 383800063 นางสาว อัจฉรา สนามทอง

64 383800064 นาย มาโนชญ์ พิมพ์น้อย

65 383800065 นาย สุรศักด์ิ จองป้อ

66 383800066 นาย สนธยา สว่างศรี

67 383800067 นางสาว เกสร แก้วคง

68 383800068 นาย สุมนต์ เถินบุรินทร์

69 383800069 นาย ชัยรัตน์ อ่ าพูล

70 383800070 นาย ภัทรพงษ์ โคกทอง

71 383800071 นาย เทพฤทธ์ิ ค ามา

72 383800072 นาย ทรัพย์สิน รักษา

73 383800073 นนาย ณัฐพงษ์ สีสุข

74 383800074 นาย สุเชษฐ์ อินทรสูต

75 383800075 นาย ไชยเชษฐ วรนุช



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

76 383800076 นาย เจตน์ แสนชัย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800076

77 383800077 นาย ภีระพล อินพัน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800100

78 383800078 นางสาว สร้อยวิสา พ่ึงประสพ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

79 383800079 นาย ธนาวัฒน์ ไชยเคร่ือง ห้องสอบท่ี 7 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

80 383800080 นาย วรรณรัตน์ วัดบุญเล้ียง ห้อง 237 ช้ัน 3

81 383800081 นาย บุญญฤทธ์ิ วิรุณวราทิพย์

82 383800082 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทรมณี

83 383800083 นาย อมเรศ เจริญภาพ

84 383800084 นาย ธนพนธ์ เทพสนธิ

85 383800085 นาย ภาสกร ช่วยพรม

86 383800086 นาย นรานันท์ ค าทุม

87 383800087 นาย ธีรพันธ์ นาเมือง

88 383800088 นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์

89 383800089 นาย ฉัตรชัย จันทร์ช่ืน

90 383800090 นาย จักรพันธ์ ทองลาด

91 383800091 นางสาว สรัลชนา เขมะประสิทธ์ิ

92 383800092 นาย นิวัตน์ บัวค า

93 383800093 นาย ณัฐประวุฒิ เกิดย้ิม

94 383800094 นางสาว ปวีณ์สุดา ศรีสงคราม

95 383800095 นาย ภานุวัฒน์ กาญจนะ

96 383800096 นางสาว อังคณา เก่งกาจ

97 383800097 นาย กิตติศักด์ิ สุปัญโญ

98 383800098 นางสาว รุ่งณภา บุตรส าราญ

99 383800099 นาย อนุชิต จันทร์ย้อย

100 383800100 นาย นิชากร เพ็ชรรัตน์



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

101 383800101 นาย ภานุพงศ์ เพ็งเรือง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800101

102 383800102 นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800125

103 383800103 นาย สุนทร เนียมเปีย สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

104 383800104 นางสาว นิธินา อยู่แก้ว ห้องสอบท่ี 8 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

105 383800105 นางสาว ชลรดา วิริยะ ห้อง 241 ช้ัน 4

106 383800106 นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย

107 383800107 นางสาว ธันยนันท์ จันทร์ศรีนภา

108 383800108 นาย สุรศักด์ิ สัมฤทธ์ิ

109 383800109 นาย สิทธิศักด์ิ สีเทศ

110 383800110 นางสาว กรรณิกา ซ้ึงสีคู้

111 383800111 นาย สายพิน พูลจ่าง

112 383800112 นางสาว อังคณา ค าสอน

113 383800113 นางสาว นิภาดา คลังสมบัติ

114 383800114 นาย ศักด์ิณรงค์ ยะรส

115 383800115 นาย ชัยรัตน์ จิตต์ประสาน

116 383800116 นาย ยศวริศ มานักฆ้อง

117 383800117 ว่าท่ี ร.ต. กิตติศักด์ิ ปัญญาสาร

118 383800118 นาย ชาญณรงค์ มาเรียน

119 383800119 นาย พงษ์พิทักษ์ อาจสุนทร

120 383800120 นาย ปิยะพงษ์ อินหลี

121 383800121 นาย วัชระพงศ์ อ่ิมเพ็ง

122 383800122 นาย จิระ ม่วงมา

123 383800123 นาย ทวีวัฒน์ ค าวันดี

124 383800124 นาย ธีระวิทย์ คงพันธ์

125 383800125 นางสาว รัษศิษฏา เกลาพิพาย



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

126 383800126 นาย ฐากูร กรรข า เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800126

127 383800127 นางสาว อุมาพร แสงขาน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800150

128 383800128 นาย ศักด์ิดา ภู่ย้ิม สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

129 383800129 นางสาว ป่ินมนัส จันทร์โสม ห้องสอบท่ี 9 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

130 383800130 นาย จักรภัทร ชิณราช ห้อง 242 ช้ัน 4

131 383800131 นางสาว นภาพรรณ เย็นทรวง

132 383800132 นางสาว ป่ินอุมา แสนเรืองเดช

133 383800133 นาย ประพัฒน์ พิลึก

134 383800134
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง นิยะดา ใจรัก

135 383800135 นาย วันเฉลิม เหมือนศรีชัย

136 383800136 นาย ชนาธิป จ ารัสศรี

137 383800137 นาย นฤมิตร ทับแก้ว

138 383800138 นาย ธีระวัฒน์ เนียมหอม

139 383800139 นางสาว ศิริรัตน์ พรมมาศ

140 383800140 นาย มงคล ขาวข า

141 383800141 นางสาว วรวลัญช์ ขุนสุข

142 383800142 นาย ธนพล บัวทอง

143 383800143 นาย พุฒิชัย ตรีอินทร์

144 383800144 นาย พงศกร ม่ันกันนาน

145 383800145 นาย นเรศ เขียวข า

146 383800146 นาย พิษณุ ศรีค าขลิบ

147 383800147 นาย ธนากร วงค์ลือโลก

148 383800148 นาย วันชนะ จันนคร

149 383800149 นาย อโณทัย นางแย้ม

150 383800150 นางสาว อารดา ประวงศ์



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

151 383800151 นาย กฤษณะ ฤกษ์ปรีดี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800151

152 383800152 นาย วัฒนพันธ์ วังคีรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800175

153 383800153 นาย วัฒนา ทับแสง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

154 383800154 นาย จักรวรรด์ิ สดนามอญ ห้องสอบท่ี 10 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

155 383800155 นางสาว พิจิตรา จันทัด ห้อง 243 ช้ัน 4

156 383800156 ว่าท่ีร้อยตรี เทพพิทักษ์ ยิวคิม

157 383800157 นาย นรากร พรหมสละ

158 383800158 นาย พงศกร กัณธรรม

159 383800159 นาย ภานุวัฒน์ สุขประมาณ

160 383800160 นาย ณัฐพล ได้ดี

161 383800161 นาย ภูเบส ขอบุญ

162 383800162 นาย ภาคภูมิ สึภาวะ

163 383800163 นาย ภูวณัฏฐ์ สุขสันติ

164 383800164 นางสาว สุขมาทิพย์ โค่นแก้ว

165 383800165 ว่าท่ีร้อยตรี วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์

166 383800166 นาย พิศาล ฉวีศักด์ิ

167 383800167 นาย จิระวัฒน์ กันทะเขียว

168 383800168 นาย พิเชฐ พรมอ้าย

169 383800169 นางสาว ชมพูนุช จันทร์หอมกุล

170 383800170 นางสาว ธนิสา ม่วงเมือง

171 383800171 นางสาว กุลนันท์ จันทร์ปาน

172 383800172 นาย กวิน ภูศรีเทศ

173 383800173 นาย ภาณุวัฒน์ หอมจันทร์

174 383800174 นาย นิธิศ การสมดี

175 383800175 ว่าท่ี ร.ต. พีร ศิริกุลพันธ์



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)

กลุ่มวิชำดนตรีศึกษำ

176 383800176 นางสาว มนเทียน บุญมา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 383800176

177 383800177 นาย นัทธพงศ์ วังทัน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 383800192

178 383800178 นางสาว กนกพร อินแตง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

179 383800179 นางสาว สุภาวดี เกิดป้ัน ห้องสอบท่ี 11 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

180 383800180 นาย ศรายุทธ จอมย้ิม ห้อง 244 ช้ัน 4

181 383800181 นางสาว ภัคธีมา หาพา

182 383800182 นาย ธวัชชัย ค าปินตา

183 383800183 นาย รุ่ง บุญแก้ว

184 383800184 นาย นัฐพงศ์ จ านงค์วัย

185 383800185 นาย กมล สมคิดวิไล

186 383800186 นาย ศตายุ ศรีหะบุตร

187 383800187 นาย วัชระ ไม้เล้ียง

188 383800188 นาย วุฒิธร สุขะหา

189 383800189 นาย นราธิป สายแก้วดี

190 383800190 นาย กฤษณะ ส าราญอยู่

191 383800191 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน์

192 383800192 นาย พชร จีนะวิจารณะ


