
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 385300001 นาย สุรศักด์ิ ม่ังแพร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300001

2 385300002 นาย สุทธิพงษ์ คงทน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300025

3 385300003 นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 385300004 นาย สาคร วรติยะ ห้องสอบท่ี 39 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

5 385300005 นางสาว จิราภรณ์ ค าปัน ห้อง 622 ช้ัน 2

6 385300006 นาย กรกช บุญยศ

7 385300007
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง ณัฏฐกานต์ บัวเก่า

8 385300008 นาย สัญชัย คตย้ิม

9 385300009 นาย ทองสุข เทียมราช

10 385300010 นาย เจษฎากร ขันทอง

11 385300011 ว่าท่ี ร.ต. ทศพร ทับศัพธ์

12 385300012 นาย ชนินทร์ ม่ันประสงค์

13 385300013 นาย วีระวัฒน์ พุทธิสอน

14 385300014 ว่าท่ีร้อยตรี เอกดนัย พรหมแดน

15 385300015 นาย ศตวรรษ แก้วนึก

16 385300016 ว่าท่ี ร.ต. ธนวัฒน์ บางศรี

17 385300017
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง นันทนา วันแว่น

18 385300018 นาย สัตยา ยูพา

19 385300019 นาย กฤษฎา ไชยศาสตร์

20 385300020 นาง รพีพร พุ่มพวง

21 385300021 นางสาว ศศิธร พวงเงิน

22 385300022 นางสาว ปิยะพร ศรีแก้ว

23 385300023 นาย ธีรเชษฐ์ หลวงใหญ่

24 385300024 นาย จีรพันธ์ เนาวโชติ

25 385300025 นาย อโนทัย เจริญย่ิง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำพลศึกษำ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

26 385300026 นาย สิทธิชัย สุริยะบุตร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300026

27 385300027 นาย ปาฏิหาริย์ จะรีศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300050

28 385300028 นางสาว ศศิประภา บุรีจุ้ย สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 385300029 นางสาว กนกทิพย์ ตาเห็น ห้องสอบท่ี 40 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

30 385300030 นาย กษิดิศ เครือวีระ ห้อง 623 ช้ัน 2

31 385300031 นางสาว ศิริรัตน์ กุลวิเศษ

32 385300032 นาย นพดล ดีใจ

33 385300033 นางสาว ณัฐธิดา เสนะจ านงค์

34 385300034 นาย วงศกร เคนนาดี

35 385300035 นางสาว ชนาพร ชนะอรรถ

36 385300036 นาย ชาญวิทย์ รุ่งเรือง

37 385300037 นาย เอกชัย เหล็กสิงห์

38 385300038 นาย วิทวัส อุดใจ

39 385300039 นาย เดชาวัต เดชบุญ

40 385300040 นาย ณัฐพงศ์ หม่ืนยงค์

41 385300041 นาย วรุฒ เจริญสุข

42 385300042 นาย พันธ์เทพ หม่ืนพันธ์

43 385300043 นางสาว เจนนภา ขระสุ

44 385300044 นาย อิศเรศ อ่อนตา

45 385300045 นางสาว เนตรนภา วุทธา

46 385300046 นาย นราธิป แฮสิงห์

47 385300047
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง ณัฐวดี หล าเมฆ

48 385300048 นาย ไกรวุฒิ ร่ืนเกษร

49 385300049 นาย ธีรพงษ์ ค าทองคง

50 385300050 นางสาว จุฑามณี คชสาร



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

51 385300051 นางสาว พิมพ์สิริ ลือราช เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300051

52 385300052 นาย ชาญชัย แก้วเมือง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300075

53 385300053 นางสาว สุวิมล บัวเกตุ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 385300054 นาย นพพร ทองอ่อน ห้องสอบท่ี 41 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

55 385300055 นาย ยศศักด์ิธนะ ขิงหอม ห้อง 624 ช้ัน 2

56 385300056 นาย วัชรารินทร์ ขันทะชา

57 385300057 นาย ปิยะพงษ์ โพธ์ิทอง

58 385300058 นาย นวพล โนขัติ

59 385300059 นางสาว เปรมกมล ถมทอง

60 385300060 นาย พิสิฐ โหงย้ิม

61 385300061 นาย สุทิน ด้วงบ้านยาง

62 385300062 นางสาว ศศิภา ชัยพร

63 385300063 นางสาว พิมลรัตน์ เอ่ียมสาย

64 385300064 นางสาว เยาวลักษณ์ นันทะ

65 385300065 นาย วุฒิชัย หล่ออินทร์

66 385300066 นาย อาทิตย์ ผังมาลี

67 385300067 นาย อภิชาติ แพงโตนด

68 385300068 นาย รณชัย แร่แพ่ง

69 385300069 นาย พงษ์พัฒน์ บัวศรี

70 385300070 นาย อรชุน ม่วงเก่า

71 385300071 นาย ชัยกูล ต่ าทอง

72 385300072 นาย สมคิด ลีศิริรุ่งโรจน์

73 385300073 นาย วัฒนา พุทวา

74 385300074 นาย อรรถชัย เอ็นป้อง

75 385300075 นาย พรมสวัส เยินยุบ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

76 385300076 นางสาว พัชรินทร์ สุทธิประภา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300076

77 385300077 นาย ณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300100

78 385300078 นาย สิทธิศักด์ิ ค าสุข สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

79 385300079 นาย ธงชัย พรมเต่า ห้องสอบท่ี 42 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

80 385300080 นางสาว สุวรรณา ชนชี ห้อง 625 ช้ัน 2

81 385300081 นาย ภาคภูมิ ทัศนะ

82 385300082 นางสาว กาญจนา ปลูกทรัพย์

83 385300083 นาย นัฐดนัย ไชยเดช

84 385300084 นาย นิติกร วงศ์บัวค้อ

85 385300085 นาย มนตรา อินต๊ะ

86 385300086 นาย สุรดิศ มีไทย

87 385300087 นาย ภินิรัฐ สุขจ่าย

88 385300088 นาย อุดร อ่อนอ่ า

89 385300089 นางสาว ปรียนุช บัวชุม

90 385300090 นาย ไชยโชติ สะลิม

91 385300091 นาย ทนงศักด์ิ ร้อยค าลือ

92 385300092 นาย อดิศักด์ิ แก้วเกิด

93 385300093 นาย กฤษดา ผ่านผิว

94 385300094 นาย วิชชานนท์ เช้ือในเขา

95 385300095 นาย วสันต์ พรมสุนทร

96 385300096 นาย จีรศักด์ิ เฟ่ืองอ่ิม

97 385300097 นาย กนาวิน วัฒนากุล

98 385300098 นาย อานนท์ ทองอินทร์

99 385300099 ว่าท่ีร้อยตรี ปัญจพล ตินะคัด

100 385300100 นาย ชาติชาย เช้ือสมชาติ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

101 385300101 นาย ธงชัย บุญแสง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300101

102 385300102 นางสาว วลัยพรรณ เพียดจันทร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300125

103 385300103 นาย วัชระ ราตรี สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

104 385300104 นาย วีรภัทร กองแกน ห้องสอบท่ี 43 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

105 385300105 นางสาว เกศกุลรัชย์ จันทร์สวย ห้อง 626 ช้ัน 2

106 385300106 นาย ศิริวัฒน์ แซ่โล้ว

107 385300107 นาย ทศพล ศรีพยัคฆ์

108 385300108 นาย กังวานไกร หะขุนทด

109 385300109 นางสาว ศศิธร ตายา

110 385300110 นางสาว ชลธิชา สุนนนาม

111 385300111 นาย ชุมพร เพียค า

112 385300112 นางสาว ศิริรัตน์ ประทุมตรี

113 385300113 นางสาว อาริยา ดีอินทร์

114 385300114 นาย วิเชียร นิลทิม

115 385300115 นาย สุรศักด์ิ อินทร์เรืองศรี

116 385300116 นาย อดิพงษ์ แก่นจันทร์

117 385300117 นาย อภิวัฒน์ อาจสว่าง

118 385300118 นาย โยธิน สุโคมุด

119 385300119 นาย วิทวัส เทศปาน

120 385300120 นางสาว ก่ิงพโยม ยงค์เขตรการณ์

121 385300121 นาย อนิรุทธ์ ถิตย์ประดิษฐ์

122 385300122 นางสาว นฐพร ชุนนะวรรณ์

123 385300123 นาย พีรยุทธ จันทร์อ่อน

124 385300124 นาย ยงยุทธ ย่ังยืน

125 385300125 นาย อภิเชษฐ์ ฟองจางวาง



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

126 385300126 นาย ภานุพงศ์ เหล็กเกตุ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300126

127 385300127 นาย กชกร ไชยโย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300150

128 385300128 นาย กฤษฏากร เวชกิจ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

129 385300129 นางสาว ณัฏฐชุกาญจน์ ชะบาคง ห้องสอบท่ี 44 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

130 385300130 นาย ปรัชญาวัฒน์ ป่ินเกตุ ห้อง 627 ช้ัน 2

131 385300131 นาย โยธิน อยู่สถิตย์

132 385300132 ว่าท่ีร้อยตรี เอกสุรีย์ ไทยแสนชินภา

133 385300133 นางสาว จุฑารัตน์ นวนค า

134 385300134 นาย วิทวัส ทองค า

135 385300135 นาย จีระศักด์ิ แตงสมบูรณ์

136 385300136 นาย อ าพล บัวดิษฐ์

137 385300137 นาย กฤษณพงศ์ มราช

138 385300138 นางสาว บุญรักษ์ จูมี

139 385300139 นาย อมรเทพ ศิริเวช

140 385300140 นาง พัชรินทร์ สินเส็ง

141 385300141 นาย สมใจ บางสีองค์

142 385300142 นางสาว สุพัตรา ฮุยเก๊ียะ

143 385300143 นางสาว สุชานันท์ สน่ันนาม

144 385300144 นาย กิตติ สาวงษ์

145 385300145 นาย ปฏิญาณ เนียมเอม

146 385300146 นางสาว ธนาภรณ์ โฆษ์สงวน

147 385300147 นาย พิเชษฐ์ ฝักฝ่าย

148 385300148 นาย นราศักด์ิ กุมกัน

149 385300149 นาย จิรวัฒน์ ซุ้ยทา

150 385300150 นาย ณัฐวุฒิ บุตรลอด



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

151 385300151 นาย วิวัฒน์ ศรีมูล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300151

152 385300152
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง มนธิรา จันทร์เช้ือ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300176

153 385300153 นาย ศุภากร สมัญทสาริกิจ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

154 385300154 นาย ธรรมนูญ พรวิริยะธรรม ห้องสอบท่ี 45 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

155 385300155 นาย กิตติธัช สอนน้อย ห้อง 632 ช้ัน 3

156 385300156 นางสาว อังชุลี โคตรชมภู

157 385300157 นางสาว จุฑามาศ ครีมทอง

158 385300159 นางสาว สุวนันท์ วงมงคล

159 385300160 นาย ไตรทศ พันธ์ชูเพชร

160 385300161 นาย สุวรรณ ม่ันคง

161 385300162 นางสาว สุภาพร เย็นฉ่ า

162 385300163 นาย ดรัณภพ โป่งค า

163 385300164 นาย ภูมินทร์ ดอนหัวร่อ

164 385300165 นางสาว กาญจนา ฟักทองอ่อน

165 385300166 นางสาว ชนากานต์ แสนมงคล

166 385300167 นาย ทีปกร อ่อนทอง

167 385300168 นางสาว ศศิธร สาไชยันต์

168 385300169 นาย วิทยา ดวงใย

169 385300170 นาย ธนภูมิ สุพจน์

170 385300171 นาย ฉัตรชัย นาแหลม

171 385300172 นาย ปรัชญา ประสงค์

172 385300173 นางสาว ก าไลมาศ ชะออม

173 385300174 นาย ภาคภูมิ แปงเทียร

174 385300175 นาย ธนาวุฒิ สุทธิวิลัย

175 385300176 นาย วุฒิชัย นามเสือ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

176 385300177 นาย สุรสิทธ์ิ จันทร์คูณ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300177

177 385300178
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง วิภาดา เขตสถาน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300201

178 385300179 นาย กล้าณรงค์ บามา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

179 385300180 นางสาว สุพัตรา ภูกันณ์ ห้องสอบท่ี 46 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

180 385300181 นาย ดลธรรม เนตรทิพย์ ห้อง 633 ช้ัน 3

181 385300182 นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม

182 385300183 นางสาว สิริวัชรฐา รักษาสวัสด์ิ

183 385300184 นาย วสุรัตน์ เพกก้ิม

184 385300185 นาย นิรุตติ ขาวลอยฟ้า

185 385300186 นางสาว นันทนิตย์ ทิมจันทร์

186 385300187 นางสาว จิตตา สติ

187 385300188 นางสาว ก้อยวิมล กวาวทอง

188 385300189
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง สุรีย์รัตน์ เหล็กแก้ว

189 385300190
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง สุกัลยา ค้าไม้

190 385300191 นาย สุขสันต์ มาน้อย

191 385300192 นาย ชัยวัฒน์ ทองบุญชู

192 385300193 ว่าท่ีร้อยตรี ภานุมาส พันธ์สะโม

193 385300194 นาย วัฒนา วณิชชานนท์

194 385300195 นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน

195 385300196 นาย รัฐพงษ์ ม่ันต่อ

196 385300197 นาย สันติสุข อ่ินพันธ์

197 385300198 นาย ชลากร ชลกิจพาณิชย์โชค

198 385300199 นาย เรืองฤทธ์ิ อยู่ยัง

199 385300200 นาย ณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาน

200 385300201 นางสาว ยุพาวรรณ หม้อกรอง



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

201 385300202 นางสาว รสสุคนธ์ พงค์ขาว เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300202

202 385300203 นาย จรูญโรจน์ เพ็งตะโก ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300226

203 385300204 นางสาว กีรติกา จันทะคูณ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

204 385300205 นาย ธนพล รุ่งกระจ่าง ห้องสอบท่ี 47 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

205 385300206 นาย วัชรินทร์ อินพยา ห้อง 634 ช้ัน 3

206 385300207 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์

207 385300208 นางสาว กัญญารัตน์ วังทิพย์

208 385300209 นางสาว สุวรรณี สีหะวงษ์

209 385300210 นางสาว กนกพร เย่ียมอารี

210 385300211 นาย ดลธรรม จ าปา

211 385300212 นางสาว สุภาภรณ์ ฉิมสา

212 385300213 นางสาว ราวัลย์ คงค า

213 385300214 นางสาว จนิสตา สว่างแก้ว

214 385300215 นางสาว สุพัฒชา มะปราง

215 385300216 นางสาว สมฤทัย โพธ์ิสุวรรณ์

216 385300217 นาง จันทร์สุดา ต้ังการ

217 385300218 นางสาว รัตนาวรรณ สานท า

218 385300219 นางสาว กฤษติยา จ าปาแก้ว

219 385300220 นาย ทวี สืบปันใจ

220 385300221 นาย ลัทธพล พันธ์ดูดี

221 385300222 นาย สมภพ หิมแอ

222 385300223 นางสาว สุพัตรา แก้วจรูญ

223 385300224 นาย อภินันท์ ประทีปคีรี

224 385300225 นาย วีระพล วิสูงเล

225 385300226 นาย เฉลิมพล แสนสุวรรณ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

226 385300227 นางสาว ปรางค์รัก แกะประจักษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300227

227 385300228 นาย รณชัย ยังคัง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300251

228 385300229 นาย เชาวรัตน์ ขัดค า สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

229 385300230 นางสาว ณัฏฐ์รดา จิราภัสสรานันท์ ห้องสอบท่ี 48 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

230 385300231 นาย ธนายุทธ อุ่นแทน ห้อง 635 ช้ัน 3

231 385300232 นาย ปรีชา อยู่ป้อม

232 385300233 นาย ตรีทเศศ จวบบุญ

233 385300234 นาย ปัญญา ธรรมใจ

234 385300235 นาย สกฤษด์ิ แก้วปลา

235 385300236 นาย ภานุพงษ์ โพธ์ิดี

236 385300237 นาย วัชกร ภูสุธรรม

237 385300238 นาย วัชรพงษ์ ปาลี

238 385300239 นาย สิวกร ชัยนิตย์

239 385300240 นาย ด ารงพล ปัญญามาก

240 385300241 นางสาว สายสุดา แสงรัตน์

241 385300242 นาย ศิริพจน์ สุขเจริญ

242 385300243 นาย ขันติ นาคเพชร

243 385300244 นาย จิระวัฒน์ สีนอก

244 385300245 นาย ไตรรงค์ วงศ์จีน

245 385300246 นางสาว เจนรินทร์ วงค์พิชัย

246 385300247 นางสาว โยธการ์ แสนโคก

247 385300248 นาย วศิน โคตรสมบัติ

248 385300249 นางสาว ฐิติพร บัวกลม

249 385300250 นาย วีรยุทธ ด้วงค าจันทร์

250 385300251 นาย ยุทธนา ศรีอินทร์



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

251 385300252 นาย ณัฐวุฒิ ค าเหมือง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300252

252 385300253 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงษ์ ไชยวงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300276

253 385300254 นาย ธรรมรัตน์ ข าเขียว สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

254 385300255 นาย วรวัฒน์ ธรรมสรางกูร ห้องสอบท่ี 49 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

255 385300256 นางสาว สุพัตรา ธิมาขันธ์ ห้อง 636 ช้ัน 3

256 385300257 นางสาว ณัฐนีย์ วงศ์สุวรรณ

257 385300258 นาย สุรินทร์ พุ่มทอง

258 385300259 นางสาว ศิริภรณ์ ใหม่ค า

259 385300260 นาย นัฐพล ครุฑน้อย

260 385300261 นาย ณฐพร ทักษิณ

261 385300262 นางสาว ศุภรัตน์ ปะทะดวง

262 385300263 นาย ธีระยุทธ วางใจ

263 385300264 นาย นนฑิวัฒน์ เสาร์แดน

264 385300265 นาย ชวลิต กันธะเดช

265 385300266 นาย เกรียงไกร กันทะวงค์

266 385300267 นางสาว กรรณิกา พรหมเหรียญชัย

267 385300268 นาย ธนากรณ์ จิตชู

268 385300269 นาย ตุลา พุกนา

269 385300270 นาย ณัฐพล วรรณสุข

270 385300271 นาย ย่ิงยง คงเมือง

271 385300272 นางสาว วราภรณ์ บุญเพชร

272 385300273 นาย ธรนินทร์ วงศ์วิริยพาณิชย์

273 385300274 นาย อนุรักษ์ วิรัชลาภ

274 385300275 นาย ภัทรพงศ์ เลิศจันทรางกูร

275 385300276 นาย พิษณุ ใจกล้า



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

276 385300277 นาย พงศธร โหมดเกษม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300277

277 385300278 นาย สมชาย ภู่ขาว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300301

278 385300279 นางสาว พรทิพย์ ปาทาน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

279 385300280 นาย นิรันดร์ ไพรอมรโชค ห้องสอบท่ี 50 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

280 385300281
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง ธิติกานต์ ด้ีปัญญา ห้อง 637 ช้ัน 3

281 385300282 นางสาว สุนทรียา แก้วชูฟอง

282 385300283 นางสาว วิลาวรรณ ตุ้ยดี

283 385300284 นางสาว จุฑามาศ ผัดกาศ

284 385300285 นาย ภูมินทร์ ชนะโลก

285 385300286 นางสาว กนกทิพย์ กล่ินอบ

286 385300287
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง วิไล อนันตาพรพงศ์

287 385300288 นาย ณัฐสิทธ์ิ อินทร์ยอด

288 385300289 นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง

289 385300290 นาย ปิยะ สิงห์เรือง

290 385300291 นาย ปรีชา นามจันดา

291 385300292 นาย ศรัณยู อินคีรี

292 385300293 นางสาว พรรณิการ์ เทพเมือง

293 385300294 นาย ไพโรจน์ เสาวภา

294 385300295 นาย กัมธร ตาแก้ว

295 385300296 นาย สุภัทร จันทุม

296 385300297 นางสาว อารีรัตน์ คชคีลี

297 385300298 นาย วัชรพล สิงห์ส าราญ

298 385300299 นางสาว อุมาพร เบ้าแบบดี

299 385300300 นาย ประเทือง ทะนิต๊ะ

300 385300301 นาย อภินันท์ อุปจักร์



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

301 385300302 นาย นฤเบศ ดอนทอง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300302

302 385300303 นางสาว มนต์นภา ฉบับทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300326

303 385300304 นาย ณัฐภูมิ เครือราษฎร์ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

304 385300305 นาย จักรกริช จิตมโนวรรณ ห้องสอบท่ี 51 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

305 385300306 นาย เพ็ญลักษณ์ มูลอินตา ห้อง 642 ช้ัน 4

306 385300307 นาย สาคร ไชยมงคล

307 385300308 นาย ภาณุพล เข่ือนเก้า

308 385300309 นางสาว ภัทฌาศิลป์ แสนปวง

309 385300310 นาย ภัทรพล ชรารัตน์

310 385300311 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีถาวร

311 385300312 นาย ทวีศักด์ิ สิทธิปัญญา

312 385300313 นาย คมกริช ลือเฟ่ือง

313 385300314 นางสาว สมใจ ด าสง

314 385300315 นาย กฤษณะ จ๊อกถึง

315 385300316 นางสาว ละอองดาว ภูนัสสูง

316 385300317 นาย อัชทัช สมีเพชร

317 385300318 นาย ธีรวัฒน์ ดอนชาลี

318 385300319 นาย ชลิต ปุยซา

319 385300320 นาย ธันวา ขวัญมล

320 385300321 นาย ธิปกรณ์ฺ กิจไกรฤกษ์

321 385300322 นาย นิคม มังคละ

322 385300323 นาย วีระชัย สวายน้อย

323 385300324 นาย นริน จันทร์ศรี

324 385300325 นาย ณัฐพล ศรีจันทร์

325 385300326 นาย จัตรา ปานเกตุ



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

326 385300327 นางสาว สุนิศา ครุฑทิน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300327

327 385300328 นาย วันชัย วงษา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300351

328 385300329 นางสาว ผกาเนตร ชัยวงค์ฝัน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

329 385300330 นางสาว หิรัญญการ ปัญญาภู ห้องสอบท่ี 52 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

330 385300331 นาย อภิรักษ์ ทองดี ห้อง 643 ช้ัน 4

331 385300332 นางสาว สุกัญญา สีบุ

332 385300333 นาย ชัยวุฒิ พุฒลา

333 385300334 นาง ธีรศรา ชาวสวน

334 385300335 นางสาว พรนิภา แก้วฑา

335 385300336 นาย มารุต ศิริภักดี

336 385300337 นางสาว กรรณิกา นาคเกตุ

337 385300338 นาย จักรกฤษณ์ น้อยม่วง

338 385300339 นาย ฤทธิไกร เงินทอง

339 385300340 นาย นพดล ทองบุญยอด

340 385300341 นางสาว จีรวรรณ เสนาลา

341 385300342 นางสาว เนตรนภา แสงไสว

342 385300343 นางสาว ปริญญา ขุนทอง

343 385300344 นางสาว พิรุณศิริ ทวีสุข

344 385300345 นางสาว วันทนี ยอดปัญญา

345 385300346 นาย กิตติศักด์ิ ตาสุรินทร์

346 385300347 นาย ศรราม อยู่ทิม

347 385300348 นาย อมรินทร์ วังวลสินธ์ุ

348 385300349 นาย อภิสิทธ์ิ ฟองจางวาง

349 385300350 นางสาว ขวัญเรือน ไกรแก้ว

350 385300351 นางสาว จิตรคนึง ยามี



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

351 385300352 นางสาว ชุติกา ภูนาสูง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300352

352 385300353 นางสาว จิตราภรณ์ โยธิการ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300376

353 385300354 นางสาว จันทิมา โพธิสาจันทร์ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

354 385300355 นาย สิปปนนท์ จันทร์แปลง ห้องสอบท่ี 53 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

355 385300356 นาย ธวัชชัย เงินทอง ห้อง 644 ช้ัน 4

356 385300357 นางสาว อรวรรณ ทิมัน

357 385300358 นาย พงษ์พันธ์ เมืองวัน

358 385300359 นาย วินิจนันท์ เป๊ะชาญ

359 385300360 นาย ภูวนาถ แก้วทอง

360 385300361 นาย วีรชาติ ธูปเทียน

361 385300362 นาย อวิรุทธ์ิ กล่ินทอง

362 385300363 นางสาว วิไลรัตน์ บุญมีโพธ์ิ

363 385300364 นาย ณัชฐปกรณ์ บุญบรรลุ

364 385300365 ว่าท่ี ร.ต. ปรเมษฐ์ สิงห์สง่า

365 385300366 นาย พงศ์ศักด์ิ พานิช

366 385300367 นาย พงศธร กุศล

367 385300368 นาย สงกรานต์ ไชยธรรมมา

368 385300369 นาย รุ่งอนันต์ สีนวน

369 385300370 นาย อภิเดช ย้ิมประดิษฐ์

370 385300371 นางสาว มินตรา สนผา

371 385300372 นาย ยุทธชัย แก้วเอ่ียว

372 385300373 นาย อานนท์ สุรจิต

373 385300374 นางสาว พรทิภา มานุ

374 385300375 นาย ขวัญชัย หมีคุ้ม

375 385300376 นางสาว ชลธิชา ค าผัด



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

376 385300377 นาย ศุภชัย ขวัญอ่อน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300377

377 385300378 นาย สุบิน รินสอน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300401

378 385300379 ว่าท่ีร้อยตรี สถาพร บุญค า สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

379 385300380 นาย อนันตศักด์ิ น่ิมนุ้ย ห้องสอบท่ี 54 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

380 385300381 นาย ขจรศักด์ิ เขียวแก้ว ห้อง 645 ช้ัน 4

381 385300382 นาย เกียรติพงษ์ เข่ือนรอบเขต

382 385300383 ว่าท่ี ร.ต. อภิศักด์ิ เจียมสันต์

383 385300384 นาย ติณวัตร คุ้มเนตร

384 385300385 นาย ภคิน ผูกจิตร

385 385300386 นาย เมธี เทพาค า

386 385300387 นาย ธราพงศ์ มาเขียว

387 385300388 นาย ปิยะณัฐ จุณณวัตต์

388 385300389 นางสาว อนงค์ อินต๊ะสาร

389 385300390 นาย วสันต์ หงษ์สอง

390 385300391 นางสาว รมิตา อินจันทร์

391 385300392 นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว

392 385300393 นาย นัทธพงศ์ แสนยศ

393 385300394 นางสาว ชฎาภรณ์ แซ่หาน

394 385300395 นาย กิตติชัย ใจมิภักด์ิ

395 385300396 นาย ศราวุธ พรมตัน

396 385300397 นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม

397 385300398 ว่าท่ี ร.ต. สุธิวุฒิ รักษาแดน

398 385300399 นางสาว กุลธิดา ยาน้อย

399 385300400 นางสาว เพ็ญนภา กันอิน

400 385300401 นางสาว สุภาวิณี สติมมณีวงค์



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)

กลุ่มวิชำพลศึกษำ

401 385300402 ว่าท่ี ร.ต. เกียรติกศักด์ิ ค าน้อย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385300402

402 385300403 นาย อุทัย จันทร์หน้ิว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385300411

403 385300404 นาย ธนกิจ มาทอง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

404 385300405 นาย จิรวัฒน์ สระค า ห้องสอบท่ี 55 อำคำรร่มเกล้ำวิสุทธิกษัตริย์

405 385300406 นาย สถิต จรูญไธสง ห้อง 646 ช้ัน 4

406 385300407 นาย คณิศร กวางทุม

407 385300408 นาย สุกิจ ยะเชียงค า

408 385300409 นาย ธนันท์ธร ตุ่นเงิน

409 385300410 นาย เอกพล โสภากาล

410 385300411 นาย ปรีชา นามนิล


