
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 384700001 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวรรธน์ วรรณารักษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700001

2 384700002 นางสาว จิรายุ จิตกล้า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700025

3 384700003 นางสาว สุภารัตน์ แสงสุข สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

4 384700004 นางสาว จิตรา เพชรทูล ห้องสอบท่ี 18 อำคำร 2

5 384700005 นางสาว กาญจนา เพชรทูล ห้อง 223 ช้ัน 2

6 384700006 นาย อมรเทพ จุ่นคง

7 384700007 นางสาว รัตนาพร ทองขาว

8 384700008 นางสาว หรรษา สีใส

9 384700009 นางสาว ปภัสรา ขุมทรัพย์

10 384700010 นางสาว กนกพร ปัญญา

11 384700011 นางสาว อังคณา สุขพัฒน์

12 384700012 นางสาว คนึงนิตย์ มีโยม

13 384700013 นางสาว นันทิยา โพธ์ิข า

14 384700014 นางสาว พัชราพรรณ พิชนาหารี

15 384700015 นาง อโนชา สายะพันธ์

16 384700016 นางสาว วนิพา ศุภนิมิตกุล

17 384700017 นางสาว อุไรพร การด

18 384700018 นางสาว อาลิษา อนันต์ชัยกร

19 384700019 นางสาว ศรัญญา โต๊ะถม

20 384700020 นางสาว อุไรทิพย์ ชาวนา

21 384700021 นางสาว ดารณี ดีมี

22 384700022 นางสาว สุภาวดี มุ่งอ้อมกลาง

23 384700023 นางสาว ยุพา มุยดา

24 384700024 นางสาว สุชญา โต๊ะดอนทอง

25 384700025 นางสาว สุวิชา วงษาวดี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

26 384700026 นางสาว สุนิสา ชวนย้ิม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700026

27 384700027 นางสาว วาสนา ป่ินทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700050

28 384700028 นาย ไกรสร กระดังงา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

29 384700029 นาย ธนาเดช เขียวแก้ว ห้องสอบท่ี 19 อำคำร 2

30 384700030 นางสาว ณัฏนิชา เอ่ียมสอาด ห้อง 225 ช้ัน 2

31 384700031 นางสาว กมลชนก โนวังหาร

32 384700032 นาย วรเชษฐ ทิพย์ดวง

33 384700033 นางสาว กฤษณา ป้อมค า

34 384700034 นางสาว เจิดจิรัฐิต์ โสรัตยาทร

35 384700035 นาย ณัฐพล ทนคง

36 384700036 นางสาว วรรณภรณ์ บัวส าลี

37 384700037 นางสาว กัลยรัตน์ ช่ืนวงศ์

38 384700038 นางสาว สุประวีณ์ บุญอาจ

39 384700039 นางสาว จารุมน เปรมใจ

40 384700040 นางสาว บูรณา มาสอน

41 384700041 นางสาว กัลยารัตน์ ขุนมธุรส

42 384700042 นางสาว ณัฐพร เต็มบาง

43 384700043 นางสาว กาญจนา ดวงเทียน

44 384700044 นางสาว พนมวรรณ เฟ่ืองฟู

45 384700045 นางสาว จิรภัทร ขาวทุ่ง

46 384700046 นาย ปณตชรกร จีนอนันต์

47 384700047 นาง พิทยาภรณ์ พิพัฒน์ผล

48 384700048 นางสาว เบญจวรรณ นิมิตพงษ์

49 384700049 นางสาว เหมือนฝัน มีสวัสด์ิ

50 384700050 นางสาว หน่ึงฤทัย ประภัยภักด์ิ



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

51 384700051 นางสาว นพเกล้า อ้นมี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700051

52 384700052 นางสาว วรกาญจน์ ช านาญการ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700075

53 384700053 นางสาว สุนันท์ ขันการไร่ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

54 384700054 นาย สุรศักด์ิ รัตนสุก ห้องสอบท่ี 20 อำคำร 2

55 384700055 นางสาว พิไลวรรณ นิยมญาติ ห้อง 226 ช้ัน 2

56 384700056 นางสาว อัญชิษฐา ปัจฉา

57 384700057 นางสาว พรพิมล กลมพุก

58 384700058 นางสาว สุตรัตน์ ช้างน้อย

59 384700059 นางสาว วิภาดา น าพวก

60 384700060 นางสาว ลิขิตตา โคกมา

61 384700061 นางสาว นิชาภา วิจิตรมังสา

62 384700062 นางสาว สุพัชรีญา ทองคต

63 384700063 นางสาว วันเพ็ญ จานตาดี

64 384700064 นางสาว ประภาพร แสงศิริ

65 384700065 นางสาว กัญญาณี สอนทอง

66 384700066 นางสาว ดารารัตน์ เพ่ิมพูล

67 384700067 นางสาว สุภาภรณ์ ค าเหล่ียม

68 384700068 นางสาว สรยา กลเรียน

69 384700069 นางสาว จิราภา เจริญโภค

70 384700070 นางสาว สุนัญญา บุถญสอน

71 384700071 นางสาว จรินทร์ จันทร์ศิริ

72 384700072 นางสาว ดารณี ท้าวโองการ

73 384700073 นางสาว ณัฐพร มีโส

74 384700074 นางสาว ป่ินอนงค์ นาปัญญา

75 384700075 นางสาว กัลยา รู้หลัก



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

76 384700076 นางสาว ปวริศา น่ิมเพ็ง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700076

77 384700077 นางสาว จีราภรณ์ วงษ์เขียด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700100

78 384700078 นางสาว นรินทิพย์ ศาสตร์สุโข สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

79 384700079 นาย ศตวรรษ ใจยะเสน ห้องสอบท่ี 21 อำคำร 2

80 384700080 นางสาว ศรีไพร ขอนทอง ห้อง 228 ช้ัน 2

81 384700081 นางสาว ปารณีย์ สุขศิริ

82 384700082 นางสาว นภัทร คงจันทร์

83 384700083 นางสาว เพียงเกล็ดดาว ชายบุญ

84 384700084 นางสาว พรทิพย์ เร่ืองลือ

85 384700085 นางสาว รุจินันท์ ค าฟัก

86 384700086 นางสาว จิรารัตน์ งามตา

87 384700087 นางสาว ธมณณัฏฐ์ จันทร์น้อย

88 384700088 นางสาว แคทรียา ม่วงมี

89 384700089 นางสาว สุภาพร เยาวะพินท์

90 384700090 นางสาว นุชบา หน่ายแก้ว

91 384700091 นางสาว เกศินี ดีโพธ์ิ

92 384700092 นาย ธิพัทธ์ิภูมิ ขันตีเตชนิธิ

93 384700093 นางสาว รุ่งทิพย์ ต๊ิบถาวงศ์

94 384700094 นางสาว นันทิชา พรมจันทร์

95 384700095 นางสาว น้ าฝน แสนใจ

96 384700096 นางสาว พรรษา จันทร์หอม

97 384700097 นางสาว วันเพ็ญ เพชรพงศ์

98 384700098 นางสาว ฉัตรามาศ อมรรัตนปัญญา

99 384700099 นางสาว วรินทร์พร ถาวนา

100 384700100 นางสาว เบญจวรรณ ดีจันทร์



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

101 384700101 นางสาว นิโลบล ปันทา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700101

102 384700102 นาย กรกช กันทะวงศ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700125

103 384700103 นาง อิสรีย์ บุญไทย สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

104 384700104 นาย พัชรกฤษฎ์ พวงเกตุ ห้องสอบท่ี 22 อำคำร 2

105 384700105 นาย ยุทธนา วงสุริยะ ห้อง 232 ช้ัน 3

106 384700106 นางสาว บุษบา ผิวทอง

107 384700107 นางสาว แสงจันทร์ ทรงคงดวงดี

108 384700108 นางสาว มลวิภา เมืองพระฝาง

109 384700109 นางสาว เมทินี ยันดี

110 384700110 นางสาว กมลชนก ธรรมศิริ

111 384700111 นาง ทักษพร ปกรณ์ธาดา

112 384700112 นางสาว ณัฐมีนา ค าอินทร์

113 384700113 นางสาว วิชุดา ดวงจันทร์

114 384700114 นางสาว เกตุวดี คุ้มจูงนาง

115 384700115
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง เบญจมาศ ทาบัว

116 384700116 นางสาว ล าภู คุ้มมา

117 384700117 นางสาว สุรีย์พร สีมาน

118 384700118 นางสาว ชนิดา กลัดสุด

119 384700119 นาย ภานุพงศ์ มากกูล

120 384700120 นางสาว อนงค์นาถ ดวงอุปะ

121 384700121 นางสาว กนกวรรณ คงสวัสด์ิ

122 384700122 นาง สุคันธนา ทองขวัญ

123 384700123 นางสาว ชุติมา คล้ายแก้ว

124 384700124 นางสาว ศศิธร แก้วดี

125 384700125 นางสาว ปิยะดา ขันอาษา



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

126 384700126 นางสาว เบญจวรรณ อ้วนวิจิตร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700126

127 384700127 นาย เกียรติศักด์ิ สิงสีทา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700150

128 384700128 นางสาว พรพิมล สีหาบุดโต สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

129 384700129 นาย รังสิมันต์ มาเทศ ห้องสอบท่ี 23 อำคำร 2

130 384700130 นางสาว ปนัดดา ค าแป้น ห้อง 235 ช้ัน 3

131 384700131 นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า

132 384700132 นางสาว พรพรรณ นวนพิจิตร

133 384700133 นางสาว โสรญา สมบุญยอด

134 384700134 นาย อิสระพงษ์ ทาสะโก

135 384700135 นางสาว ภัทราวรรณ์ คืนมาเมือง

136 384700136 นางสาว นิรมล ทุมเพชร

137 384700137 นาย นันทศักด์ิ อารมสวะ

138 384700138 นางสาว ชลิตา ด าแม็ง

139 384700139 นางสาว วรรณิศา ใจสุขใส

140 384700140 นางสาว จุฑามาศ ฤทธ์ิหมี

141 384700141 นางสาว วรารัตน์ เย็นขัน

142 384700142 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์

143 384700143 นาย กิตติ เพียรไธสงค์

144 384700144 นาง ปาหนัน เมืองนุ่ม

145 384700145 นางสาว จารุวรรณ บัวสระ

146 384700146 นางสาว ศิริพร พรหมอยู่

147 384700147 นางสาว กานดา กันฉิม

148 384700148 นาย ภรากร ก้อนเอ้ือย

149 384700149 นางสาว นุชจรินทร์ เพ่งพิศ

150 384700150 นาง วัชรินทร์ เนียมวรรณ์



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

151 384700151 นาย ประจักษ์ ฟักกระโทก เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700151

152 384700152 นางสาว จันทร์จิรา เทียนทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700175

153 384700153 นางสาว ทัศดาภรณ์ ตุ่นน่ิม สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

154 384700154 นางสาว อาภาภัค ราชรักษ์ ห้องสอบท่ี 24 อำคำร 2

155 384700155 นางสาว นิภาวรรณ สังข์แสง ห้อง 238 ช้ัน 3

156 384700156 นาย วสุพล ม่วงเล็ก

157 384700157 นางสาว โชติรส ราชบรรจง

158 384700158 นาย ธีระดนย์ ญาวิลาศ

159 384700159 นางสาว ผดากุล นันทชมภู

160 384700160 นางสาว พิมพาภรณ์ รุ่นแรก

161 384700161 นางสาว วิไลลักษณ์ กันน้อย

162 384700162 นาย ทักษ์ดนัย พรมมินทร์

163 384700163 นาย พิพัฒน์ ปัญญาแวว

164 384700164 นางสาว ภัคภร ก่ิงจันทร์

165 384700165 นางสาว สุวนันท์ อันล้ าเลิศ

166 384700166 นาย ธีรพงศ์ สายค า

167 384700167 นางสาว ณัชฐนิชา ศรีวงษา

168 384700168 นางสาว เตชินี ศรีสังข์

169 384700169 นางสาว ฏิชิรา แจ่มหม้อ

170 384700170 นางสาว อภิญญา ทองค า

171 384700171 นางสาว นฤมล สีมา

172 384700172 นาย ปุญญฉัตต์ ค าหมู่

173 384700173 นางสาว สุนิสา เอ่ียมสะอาด

174 384700174 นาย พัลลภ ตระกูลเอ่ียมเจริญ

175 384700175 นาง สินิลรัตน์ เนรพิทักษ์



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

176 384700176 นางสาว เบญญาภา พุดสิน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700176

177 384700177 นางสาว พัชรินทร์ กองจิว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700200

178 384700178 นาย ราชันย์ มีอินถา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

179 384700179 นางสาว พิมพ์พกา จันทร์พุฒิ ห้องสอบท่ี 25 อำคำร 2

180 384700180 นาย ขจรศักด์ิ วังคีรี ห้อง 241 ช้ัน 4

181 384700181 นางสาว นลัทพร โพธ์ิหล้า

182 384700182 นาย พลวัตร วรรณพันธ์

183 384700183 นางสาว สาวิตรี เปล่ียนสีขาว

184 384700184 นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง

185 384700185 นางสาว วิภาวรรณ ผาติสุวัณณ

186 384700186 นางสาว เบญจมาศ พรหมอยู่

187 384700187 นางสาว อรัญญา ปัญญาญาณ

188 384700188 นางสาว นัฐณิชา ศิริประโชติ

189 384700189 นาย สุรนัย คงวร

190 384700190 นางสาว จุฑามณี เฮียงฉิมมา

191 384700191 นางสาว พรปวีณ์ ทองจันทร์

192 384700192 นางสาว ปวีณา ภูใจ

193 384700193 นาย วิษณุ ศรียา

194 384700194 นางสาว สุดารัตน์ สุ่มหนองแวง

195 384700195 นางสาว ศุภัทรฐินีย์ ศรีนาราง

196 384700196 นางสาว มณีวรรณ หัวฝาย

197 384700197 นางสาว ชฎาพร มะโนรัตน์

198 384700198 นางสาว สุปรีดา อินต๊ะจันทร์

199 384700199 นางสาว รุจีรัตน์ ปัญญาดิบวงศ์

200 384700200 นาย พัฒนศักด์ิ จันเหลือง



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

201 384700201 นางสาว จุฑาทิพย์ ค าสุด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700201

202 384700202 นางสาว ปวิตรา วงษา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700225

203 384700203 นาง ทิตยา นงค์โภชน์ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

204 384700204 นางสาว จิรญา นันตาวงค์ ห้องสอบท่ี 26 อำคำร 2

205 384700205 นางสาว เบญจรัตน์ ตระกูลเชิดชูชัย ห้อง 242 ช้ัน 4

206 384700206 นางสาว สุพิชชา ท้าวน้อย

207 384700207 นางสาว จุฬารัตน์ สนโต

208 384700208 นางสาว เจนจิรา ไข่แก้ว

209 384700209 นางสาว จุฑารัตน์ พูลเผ่าด ารงค์

210 384700210 นาง อริษา อามาตย์เสนา

211 384700211 นางสาว จิรนันท์ เกตุทหาร

212 384700212 นาย รัชตะ ดาแว่น

213 384700213 นางสาว นวพร ส ารี

214 384700214 นางสาว พัชนี จิตอารีย์

215 384700215 นางสาว พรรณธิดา กระด่ิง

216 384700216 นางสาว ธนิษฐา ทะลือ

217 384700217 นางสาว นวพรรณ ปินลิ

218 384700218 นางสาว ภัคจิรา ชาตรี

219 384700219 นางสาว รสิตา บัวประทุม

220 384700220 นางสาว ทับทิม หล่ิมบางอิฐ

221 384700221 นางสาว วนิดา พันล า

222 384700222 นางสาว จรรยารัตน์ เขาปัง

223 384700223 ว่าท่ี ร.ต. พันธกานต์ สาริกา

224 384700224 นางสาว เจนจิรา จาเลิศ

225 384700225 นาย ณัฐชนันท์ ผิวพรรณ์



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

226 384700226 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700226

227 384700227 นาย ยุทธนา ไพรสีทา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700250

228 384700228 นางสาว กัลยา เสือด้วง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

229 384700229 นาย เชาวฤทธ์ิ สุ่มรอด ห้องสอบท่ี 27 อำคำร 2

230 384700230 นาย พชรพล สุนันต๊ะเครือ ห้อง 244 ช้ัน 4

231 384700231 นางสาว สกลุรัตน์ ยอดบุษดี

232 384700232 นาย จีรัส บุญหล้า

233 384700233 นางสาว นิภาพร คนขยัน

234 384700234 นางสาว วิภาภรณ์ กันล้อม

235 384700235 นาย อภิรักษ์ โลหะนี

236 384700236 นาย ทักษ์ดนัย อนุสนธ์ิ

237 384700237 นางสาว ชไมพร วังงอน

238 384700238 นางสาว อังคณา สินสมุทร

239 384700239 นาย มตินันท์ เรืองอุไร

240 384700240 นางสาว จิดาภา เลือดทหาร

241 384700241 นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา

242 384700242 นางสาว ลักษิกา จาเลิศ

243 384700243 นางสาว สุนิษา อินต๊ะวงค์

244 384700244 นางสาว วาริพินท์ุ มูลชาติ

245 384700245 นางสาว วิมล กุลประสงค์

246 384700246 นางสาว พชรพร เกษทองมา

247 384700247 นางสาว สุมินทร์ตรา แข่มช้อย

248 384700248 นางสาว กนกวรรณ กองค า

249 384700249 นางสาว ภคอร ชัยกิตติเถกิงเดช

250 384700250 นางสาว จริยาภรณ์ สุดแสง



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

251 384700251 นางสาว สุภัทรา ค าหม่อง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700251

252 384700252 นางสาว กรรณิการ์ จ าปาไพร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700275

253 384700253 นางสาว เพ็ญสิริ จิราวัฒนปกรณ์ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

254 384700254 นางสาว ยุวดี เค้ามูล ห้องสอบท่ี 28 อำคำร 2

255 384700255 นางสาว วิมลรัตน์ คงเกิด ห้อง 245 ช้ัน 4

256 384700256 นางสาว กาญจนา ศรีวะรมย์

257 384700257 นางสาว ทิพวรรณ ยะรส

258 384700258 นางสาว ปิยนุช ข าอยู่

259 384700259 นางสาว จุฬาลักษณ์ ธันทาคม

260 384700260 นางสาว อรพรรณ รัตนอ่ินค า

261 384700261 นางสาว กฤษณา ป่ินป้อง

262 384700262 นาย วรโชติ พรมมาก

263 384700263 นางสาว สุปราณี มามี

264 384700264 นาง กุสุมา ช้างหัวหน้า

265 384700265 นางสาว ณัฐกฤตา ปัญญาปา

266 384700266 นางสาว วิไลลักษณ์ อัตชู

267 384700267
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ศิริพรรณ คมสัน

268 384700268 นางสาว วัชรีพรรณ มาอยู่

269 384700269 นางสาว แอนนา ใจแก้ว

270 384700270 นาย วีระยุทธ สุดแก้ว

271 384700271 นาย ธรรมจักร เนียมหอม

272 384700272 นางสาว พิมวิไล จีนทีม

273 384700273 นางสาว กนกกาญจน์ สมฤทธ์ิ

274 384700274 นางสาว อรณิชา ปันป้อ

275 384700275 นางสาว สุพัตรา โกษฐโสม



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

276 384700276 นาง นันทินี สีหะวงษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700276

277 384700277 นางสาว วนิดา ดาราศาสตร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700300

278 384700278
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง กฤตยาณัท นกน้อย สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

279 384700279 นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร ห้องสอบท่ี 29 อำคำร 2

280 384700280 นางสาว วรรณา เชียงรส ห้อง 248 ช้ัน 4

281 384700281 นางสาว ณัฐญา ประเสริฐสุข

282 384700282 นางสาว กิตติยาพร ตันเจริญ

283 384700283 นางสาว สุมิตรา จันทร์เติมต่อ

284 384700284 นางสาว พจน์ระวี ยาวขันแก้ว

285 384700285 นางสาว สุกัญญา นูรี

286 384700286 นางสาว นิภาวรรณ พงศ์ศิริวรรณ

287 384700287 นางสาว ดาราวรรณ ทรงคงดวงดี

288 384700288 นาย สุเมศร์ สิงห์ค าโล

289 384700289 นางสาว คล้ายเดือน รอดมา

290 384700290 นาย จัตสุชัย เสือไว

291 384700291 นางสาว ศิริทิพย์ ทองเลิศ

292 384700292 นาย ด ารง แซ่จุง

293 384700293 นางสาว พัชรินทร์ อินโส

294 384700294 นางสาว สลิลทิพย์ กฤษดี

295 384700295 นางสาว ชัญษา กันฉ่ิง

296 384700296 นางสาว นัฐยา กรุณาก้อ

297 384700297 นางสาว ปพิชญา ทาวงศ์มา

298 384700298 นางสาว มัญชุพร เกียนเรือน

299 384700299 นางสาว ณัฐชญา เต้ียมมี

300 384700300 นางสาว จันทรา จวงแย้ม



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

301 384700301 นางสาว กฤษณา บุญประคม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700301

302 384700302 นางสาว ชมพูนุช ทับเอม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700325

303 384700303 นางสาว ทิพย์กมล แย้มคล้าย สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

304 384700304 นางสาว ธมลพรรณ จอมหงษ์ ห้องสอบท่ี 30 อำคำร 3

305 384700305 นาย จิระเดช จีนทิม ห้อง 344 ช้ัน 4

306 384700306 นางสาว วัชนี นามวงค์

307 384700307 นาย กิตติศักด์ิ คณทา

308 384700308
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง นันทพร อุตมะ

309 384700309 นาย สุพจน์ สมพันธ์

310 384700310 นาง ค านึง บุญอุ้ม

311 384700311 นางสาว พรพิมล กมลนันท์

312 384700312 นางสาว นครินทร์ธร ศรีอุทธา

313 384700313 นางสาว กิตติยา รอดมา

314 384700314 นางสาว ผกาพรรณ นาระทะ

315 384700315 นางสาว นันท์นภัส แถวอุทุม

316 384700316 นางสาว ทิตติมา พรมเมืองเก่า

317 384700317 นางสาว มนฒาทิพย์ ชัยวิโรจน์มงคล

318 384700318 นาย ศุภณัฐ จันทร์ต้น

319 384700319 นาย จาตุรนต์ คะชา

320 384700320 นางสาว ดารณี บัวทอง

321 384700321 นางสาว ประภัสสร วงศ์ษา

322 384700322 นางสาว ชนาภา ค ารศ

323 384700323 นางสาว ศรัณยา โตเกิด

324 384700324 นางสาว ภิรมย์ยา จันทร์ชูศรี

325 384700325 นางสาว ญาณี อโนมา



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

326 384700326 นางสาว มนัสชนก บุตรส าราญ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700326

327 384700327 นางสาว สุภาวดี ทองรักษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700350

328 384700328 นางสาว ศิริลักษณ์ มุกดา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

329 384700329 นางสาว มณฑิรา บาลีใหญ่ ห้องสอบท่ี 31 อำคำร 3

330 384700330 นางสาว ชัชวรัชย์ ใบยา ห้อง 346 ช้ัน 4

331 384700331 นาย ศักดินนต์ เอ่ียวลับ

332 384700332 นางสาว ขวัญชนก นะวะสิทธ์ิ

333 384700333 นาย จิรศักด์ิ อินทร์ค าแก้ว

334 384700334 นางสาว สุพัตรา สิงห์ทอง

335 384700335 นางสาว รัตนา จินันตะ

336 384700336 นาง ณัฐกานต์ สิงห์ทอง

337 384700337 นางสาว พนิดา วงศ์วาท

338 384700338 นางสาว สุพรรษา สุดสม

339 384700339 นางสาว สุพินดา ยศถา

340 384700340 นางสาว ดลญา พุดทอง

341 384700341 นางสาว พลอยรริน เพชรมา

342 384700342 นางสาว สายฝน สิงห์โตทอง

343 384700343 นาย ณปภัช อ าพวลิน

344 384700344 นางสาว ชมัยพร ไชยรักษา

345 384700345 นางสาว กรรณิการ์ บุญเทียน

346 384700346 นาง ศิศิรา สุลา

347 384700347 นางสาว ยุวดี เตชา

348 384700348 นางสาว หทัยวรรณ สินสมบัติ

349 384700349 นางสาว พจนันทน์ สระทองห้อย

350 384700350 นางสาว ลลิตภัทร ศรีน่วม



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

351 384700351 นางสาว สุพิชญา ทิฆะวงค์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700351

352 384700352 นางสาว พลับพลึง ปละอุด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700375

353 384700353 นางสาว ปรียาภรณ์ บัวทรายค า สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

354 384700354 นาง ชญาณ์นันท์ ธีรเดชานันท์ ห้องสอบท่ี 32 อำคำร 3

355 384700355 นางสาว ศิริวิมล วรรณชัย ห้อง 347 ช้ัน 4

356 384700356 นางสาว ขนิษฐา บุตรส าราญ

357 384700357 นางสาว บุญเรือง จันทร์กองโค

358 384700358 นางสาว ภรณ์ทิพย์ พิมพ์จ่อง

359 384700359 นางสาว กนกพร ทองทา

360 384700360 นางสาว จารุเนตร ดวงเดือน

361 384700361 นางสาว รจนา เทศไทย

362 384700362 นางสาว ลัดดาวัลย์ หินหล่าย

363 384700363 นาย ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์

364 384700364 นางสาว วาสนา โมกพา

365 384700365 นาง นิตยา ส านวน

366 384700366 นางสาว นุสรา ค าเพ็ง

367 384700367 นางสาว พรพิรุณ เขียวอรุณ

368 384700368 นางสาว สาลินี เครืออยู่

369 384700369 นางสาว ภคมล พลิกบัว

370 384700370 นางสาว ศรัญญา ภูหัวไร่

371 384700371 นาย สราวุฒิ คงนุ่น

372 384700372 นางสาว พรรษา เผ่าคนชม

373 384700373 นางสาว ทิวาพร ได้การ

374 384700374 นางสาว รัตนาพร น้อยสุข

375 384700375 นางสาว กตมาลี มีชิน



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

376 384700376 นางสาว รุจิกร วงษ์ฟู เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700376

377 384700377 นางสาว จันจิรา สีหะวงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700400

378 384700378 นางสาว บุญรัตน์ จ าปาสา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

379 384700379 นางสาว สิริขวัญ วิริตร ห้องสอบท่ี 33 อำคำร 3

380 384700380 นาย พิติรัตน์ จ ารูญ ห้อง 3410 ช้ัน 4

381 384700381 นางสาว ณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ

382 384700382 นางสาว พรสุดา สุขดี

383 384700383 นาง อ าพาวรรณ สีเหสือง

384 384700384 นางสาว เพ็ญลักษณ์ ธรรมชัย

385 384700385 นาย วิบูรณ์ ผากิม

386 384700386 นางสาว กมลรัตน์ เพชรมล

387 384700387 นาง ณัฏฐา โกวาช

388 384700388 นางสาว วรรณวิไล ฤทธิเดช

389 384700389 นางสาว สาวิตรี อินทะใจ

390 384700390 นางสาว อมรรัตน์ แก้วเหมือน

391 384700391 นาย เกียรติศักด์ิ ตันแก้ว

392 384700392 นาง เมวิกา หล้าแก้ว

393 384700393 นางสาว ปนัชชัญ หมูฝ้ัน

394 384700394 นางสาว ชมัยพร โตโทน

395 384700395 นางสาว สายรุ้ง เรืองค า

396 384700396 นางสาว นภัสกร มาตเมฆ

397 384700397 นางสาว รัตนา มาน้อย

398 384700398 นางสาว พิชชานันท์ ปันใจเย็น

399 384700399 นางสาว สุนิสา บุญทา

400 384700400 นางสาว ระวิวรรณ กุลทอง



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

401 384700401 นางสาว รักษิณา สุขวงษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700401

402 384700402 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์นันตา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700425

403 384700403 นาย ภูเบศ ทอกทิ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

404 384700404 นาย วีระพล ผาผ้ึง ห้องสอบท่ี 34 อำคำร 3

405 384700405 นางสาว วิราวรรณ์ แก้วสุมาลี ห้อง 354 ช้ัน 5

406 384700406 นางสาว สุนิสา หงษ์สมดี

407 384700407 นางสาว วรวรรณ ช้างจ่ัน

408 384700408 นาง สุจินดา เรืองเพชร

409 384700409 นาย กิตติพงษ์ ถาน้อย

410 384700410 นางสาว พนมรุ้ง พูนใจสม

411 384700411 นางสาว สุชาริณี แก้วอยู่

412 384700412 นางสาว วรรณทิพย์ เนียมประเสริฐ

413 384700413 นาย เดชณรงค์ มาบัว

414 384700414 นางสาว จารุพักตร์ หลินน่วม

415 384700415 นางสาว อรวรรณ เรืองทองเมือง

416 384700416 นางสาว ทาริกา ค าเต่ย

417 384700417 นางสาว ปุณินันท์ ค าเต่ย

418 384700418 นางสาว มัลลิกา มีแสงแก้ว

419 384700419 นางสาว วรรณวิสา ทรัพย์เจริญ

420 384700420 นางสาว ณัฐสิชา บัวแก้ว

421 384700421 นางสาว อังสุมาลี ศรีทนต์

422 384700422 นางสาว จตุพร พลเรือง

423 384700423 นางสาว บุญยาพร บุตรศรี

424 384700424 นาย เอกชัย ศิริ

425 384700425 นาย วสันต์ ทองมาก



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

426 384700426 นาง รุ่งนภา ชอบจิต เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700426

427 384700427 นางสาว นิศาชล หอมพรหม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700450

428 384700428 นางสาว อลีนา ใจค า สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

429 384700429 นางสาว วรรณิศา อินป้อง ห้องสอบท่ี 35 อำคำร 3

430 384700430 นาง นิษยา เรืองฤทธิกูล ห้อง 356 ช้ัน 5

431 384700431 นาง ณัฏฐธิดา อินทร์ชัง

432 384700432 นางสาว ศรัญญา นวลค า

433 384700433 นางสาว นิดาพร เพ็งสา

434 384700434 นางสาว สีวลี ภูมิฟากท่า

435 384700435 นางสาว พรรณนิดา สายมัน

436 384700436 นางสาว อารีรัตน์ รอดทรัพย์

437 384700437 นางสาว ชลธิชา ทรัพย์ปราโมทย์

438 384700438 นางสาว รวิวรรณ จันทะคุณ

439 384700439 นางสาว อาลิษา เมืองพระฝาง

440 384700440 สิบเอก นิรุตต์ิ วันหากิจ

441 384700441 นางสาว ปวีณา จันลา

442 384700442 นางสาว พัสนีย์ ชนสินธ์

443 384700443 นางสาว ชนิกา จ าปา

444 384700444 นางสาว ชนิดา ค าแปงค า

445 384700445 นางสาว ลัทธวรรณ ศรีวิค า

446 384700446 นางสาว ภัควลัญชญ์ ม่ิงประเสริฐ

447 384700447 นางสาว ศิราภรณ์ สีแสด

448 384700448 นางสาว สุฑารัตน์ สุกสา

449 384700449 นาย วศิน ก่ิงแก้ว

450 384700450 นาย วรเมธ แก้ววงศ์วาน



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

451 384700451 นางสาว สุพัตรา นอมี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700451

452 384700452 นาง อมรมนัส วงศ์ไทย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700475

453 384700453 นางสาว ศยามล เอ่ียมบัวหลวง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

454 384700454 นางสาว จรรจิรา อุทานันท์ ห้องสอบท่ี 36 อำคำร 3

455 384700455
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง อังคณา กล่ินหอม ห้อง 357 ช้ัน 5

456 384700456 นางสาว สุภัสสร แสนหลวง

457 384700457 นาย เอกลักษณ์ น้อยน่ึง

458 384700458 นาย จักรพันธ์ ทองรักษ์

459 384700459 นางสาว วรรัตน์ ภูสิตตา

460 384700460 นาง วิไลวรรณ น้อยน่ึง

461 384700461 นางสาว กรรณิการ์ แหวเมือง

462 384700462 นางสาว ศศิประภา ชวดเปีย

463 384700463 นางสาว จุฬาลักษณ์ เทียนทอง

464 384700464 นาง ปราณี ธรรมสุทธ์ิ

465 384700465 นางสาว เกศสุดา ปิงหา

466 384700466 นาย ปริญญา พระรักษา

467 384700467 นาย กรกช เสือแก้ว

468 384700468 นาย ศิริชัย ล้ าเลิศ

469 384700469 นาย ธีรวุฒิ จุลฑะการ

470 384700470 นาย พชร สุขแดง

471 384700471 นางสาว มุจลินท์ สุริยา

472 384700472 นางสาว อุษา เต้งมุ่ย

473 384700473 นางสาว หทัยทิพย์ สีโน

474 384700474 นางสาว วิภา พันบุตดี

475 384700475 นาย ชวกร ขอบบัวคล่ี



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

476 384700476 นางสาว รุ่งฟ้า อะทะวงค์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700476

477 384700477 นาง นราทิพย์ ฟุ่มเฟือย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700500

478 384700478 นางสาว ศิริวรรณ มุนินค า สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

479 384700479 นางสาว สุรีย์นิภา อุปนันท์ ห้องสอบท่ี 37 อำคำร 3

480 384700480 นางสาว อัญชลี มัชเรศ ห้อง 3510 ช้ัน 5

481 384700481 นาง วรรณนิสา เป็งบังวัน

482 384700482 นางสาว กัญญาวี โทศก

483 384700483 นางสาว ภัทรา วันนา

484 384700484 นางสาว บัวจันทร์ กุลคง

485 384700485 นางสาว พัชรินทร์ ศรีสุนทร

486 384700486 นางสาว หทัยรัตน์ อ าไพรพิศ

487 384700487 นางสาว วริสรา ต าปาน

488 384700488 นางสาว กัญญา อินทร์ยอด

489 384700489 นางสาว รมย์ชลี บุญกิตติกา

490 384700490 นางสาว ธัญนภัสร์ ยนต์นิยม

491 384700491 นางสาว ศุภลักษณ์ ชุ่มเป็ง

492 384700492 นางสาว โชติรส คุ่ยแคะ

493 384700493 นางสาว พัชรา กันสุข

494 384700494 นางสาว ธนพร ฟองจางวาง

495 384700495 นางสาว ภัทรภร เชียงหนุ้น

496 384700496 นางสาว ลัดดาศรี ไชยแสง

497 384700497 นาย วิฑูรย์ ชมเมือง

498 384700498 นางสาว รัชฎาภรณ์ อินเมือง

499 384700499 นางสาว สุธาทิพย์ แจ่มจ ารัส

500 384700500 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีวิชัย



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

501 384700501 นางสาว อริญญาดา ตองกล่ิน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700501

502 384700502 นางสาว ณีรนุช ช้างน้อย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700525

503 384700503 นาง กฤษตยาพร ทรัพย์แสง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

504 384700504 นางสาว ปนัดดา มังคลาด ห้องสอบท่ี 38 อำคำร 3

505 384700505 นางสาว ปาริฉัตต์ น้ าใจเย็น ห้อง 364 ช้ัน 6

506 384700506 นางสาว วันวิสาข์ กระต่ายทอง

507 384700507 นาย ภานุวัฒน์ ยศพรม

508 384700508 นางสาว อ านวย ศรีสุพล

509 384700509 นางสาว รัชนก ธิมะพงษ์

510 384700510 นางสาว จินตนา นาคคุ้ม

511 384700511 นางสาว วิภาวี ป่ินตา

512 384700512 นางสาว อรวรรณ กลอยเดช

513 384700513 นางสาว สิริวิพา มะยมหิน

514 384700514 นาย ชยังกูร ท านุพันธ์ุ

515 384700515 นางสาว ภิญญาภรณ์ อินสองใจ

516 384700516 นาย วุฒิชัย อินท า

517 384700517 นางสาว นิภาพร เพียงจันทร์

518 384700518 นางสาว ศุภิสรา ปุยฝ้าย

519 384700519 นาย บดินทร์ ดวงกมล

520 384700520 นางสาว ทัศสุคล พุ่มจันทร์

521 384700521 นางสาว จันทร์จิรา ขุนพรหม

522 384700522 นางสาว นันทภรณ์ ไชยเสนา

523 384700523 นางสาว ปิยะธิดา วงษ์สวรรค์

524 384700524 นาย ธนายุทธ พิมพ์ต้น

525 384700525 นางสาว ดารุณี วังซ้าย



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

526 384700526 นางสาว นุจรินทร์ แก้วลุง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700526

527 384700527 นาย กฤษฎี กาศโอสถ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700550

528 384700528 นางสาว ณัฏยา ฟองจางวาง สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

529 384700529 นางสาว ณัฎฐิดา บุญสาย ห้องสอบท่ี 39 อำคำร 3

530 384700530 นางสาว วรกมล ตาแจ่ม ห้อง 366 ช้ัน 6

531 384700531 นาย จิรวัฒน์ จงธรรมา

532 384700532 นางสาว นันทนา กุตเสนา

533 384700533 นางสาว นฤมล นวลต่อม

534 384700534 นาย ณัฐวุฒิ จงธรรมมา

535 384700535 นาง สุราณี คล้ายทับทิม

536 384700536 นาย วัชรินทร์ ดีสุ

537 384700537 นางสาว จิตรา สุขสมัคร

538 384700538 นางสาว ศศิธร เพ็งป้ัน

539 384700539 นางสาว พัฒนา แสงอ่อน

540 384700540 นางสาว จารุวรรณ คชรัตน์

541 384700541 นางสาว ชลิดา ใจค า

542 384700542 นาง ปราณี สังข์เกิดสุข

543 384700543 นางสาว วราพร พรพิพิธ

544 384700544 นางสาว ลลิตวดี เขียวสวาท

545 384700545 นางสาว ภัทราภรณ์ คงต๊ะ

546 384700546 นางสาว วรรณภา ปันปาเจริญ

547 384700547 นาย พูนศักด์ิ เบ็ญจา

548 384700548 นาย ธนาวุฒิ จันทะคุณ

549 384700549 นางสาว สิริพร ขวัญคุ้ม

550 384700550 นางสาว มุกดาพร เหียงแก้ว



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

551 384700551 นาย เท่ียง สีมูล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700551

552 384700552 นางสาว นัฐวรรณ ธรรมโชติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700575

553 384700553 นางสาว ศิริพร ทองดอนดู่ สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

554 384700554 นางสาว ศิรัญญา มาบัว ห้องสอบท่ี 40 อำคำร 3

555 384700555 นางสาว อนงค์นิจ พลรักษา ห้อง 367 ช้ัน 6

556 384700556
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง รุ่งไพลิน สุขสิงห์

557 384700557 นางสาว นิศารัตน์ ก ามะหย่ี

558 384700558 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญจูบุตร

559 384700559 นางสาว อังสุมา แก้วนุช

560 384700560 นาย วันลือ ประสม

561 384700561 นางสาว กชพร ภาวะโครต

562 384700562 นางสาว กัลยา คนซ่ือ

563 384700563 นาย กฤษฎา ใจมัง

564 384700564 นาย สามารถ สมรินทร์

565 384700565 นาย ณัฐพริษฐ์ กันยะมี

566 384700566 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธ์ิ

567 384700567 นาย ธนัดชัย ตาพา

568 384700568 นางสาว สุริสา คนขยัน

569 384700569 นางสาว ศิรประภา นาคมี

570 384700570 นางสาว กนกพร พิณทอง

571 384700571 นางสาว สุพรรณี ตรีถัน

572 384700572 นาย นพดล สมทรัพย์

573 384700573 นางสาว ธัชสินี ปัญติ

574 384700574 นางสาว ปรีชญา พิณศรี

575 384700575 นางสาว สกาวเดือน อินหม่อม



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

576 384700576 นางสาว พัทธราพร หมีดง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700576

577 384700577 นางสาว จันจิรา มณีนาค ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700600

578 384700578 นางสาว ธัญนสรณ์ หลาแก้ว สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

579 384700579 นางสาว พรรณฑิตา พันมา ห้องสอบท่ี 41 อำคำร 3

580 384700580 นางสาว จุฬาทิพย์ พานิช ห้อง 3610 ช้ัน 6

581 384700581 นางสาว จินตนา บัวภา

582 384700582 นางสาว สิรินทรา เสาดี

583 384700583 นางสาว สรภัส ไชยศรี

584 384700584 นางสาว ชนิสรา แซ่เต็ง

585 384700585 นางสาว รัฐภรณ์ ดีรอด

586 384700586 นางสาว แคทติยา ทองจีน

587 384700587 นางสาว สุภัสสร อ่ิมรัง

588 384700588 นาย ศุภณัฐ จันทร์สง่า

589 384700589 นางสาว สายพิณ สุขสวัสด์ิ

590 384700590 นางสาว เยาวภา ตาสอน

591 384700591 นางสาว ชญาดา พุ่มแก้ว

592 384700592 นางสาว กรรณิกา ไตรพรมมา

593 384700593 นางสาว ศุพิชญา พุทธศรี

594 384700594 นางสาว รัชนีกร ดวงตาค า

595 384700595 นางสาว ธัญชนก อินหาดกรวด

596 384700596 นางสาว สายรุ้ง เย็นขัน

597 384700597 นางสาว จันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์

598 384700598 นาย ศิริพงษ์ จันทร์ผ่อง

599 384700599 นาย ปรีชา จันทร์แจ้ง

600 384700600 นาย อานนท์ โหมดกล่ิน



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)

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

601 384700601 นางสาว บุษยา บุ้งเจาะบาง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384700601

602 384700602 นางสาว อชิรญา สนอ่อง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384700613

603 384700603 นาง รดาณัฐ อินกา สนำมสอบโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

604 384700604 นาย ธีระพันธ์ เสมารัมย์ ห้องสอบท่ี 42 อำคำร 3

605 384700605 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ ห้อง 374 ช้ัน 7

606 384700606 นางสาว วัชราภรณ์ ก าเนิดใส

607 384700607 นาย ณัฐนนท์ แยมทับ

608 384700608 นาย ปลายวิทย์ ปัญโญ

609 384700609 นางสาว ศรีวิกรณ์ วันเชียง

610 384700610 นางสาว สุชานันท์ วรวัฒนานนท์

611 384700611 นางสาว มาณิตา พรรณา

612 384700612 นาย ปริภัทร ชาญชวพันธ์

613 384700613 นางสาว ปานวิจิตร ผลมา


