
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 387200001 นางสาว สุวิมล กัลยา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387200001

2 387200002 นาย จตุภัทร บัวสถิตย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387200025

3 387200003 นางสาว จิราวรรณ รุ่งทอง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 387200004 นางสาว ตะวัน กาวินเครือ ห้องสอบท่ี 15 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

5 387200005 นางสาว แพรวนภา นิใจ ห้อง 322 ช้ัน 2

6 387200006 นาย ภานุเดช แตงน้อย

7 387200007 นางสาว ณัฐชา ทาแน่น

8 387200008 นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์

9 387200009 นาย ขจรศักด์ิ กงแก่นทา

10 387200010 นาย ธีรพงษ์ นาหอมจันทร์

11 387200011 นางสาว ปรารถนา ดาบพิมศรี

12 387200012 นาย พงษ์ศธร ไขไพวรรณ์

13 387200013 นาย ธีระยุทธ มาตสุต

14 387200014 นาย ธัชชัย ตาลตา

15 387200015 นางสาว รุ่งนิภา โคกทับทิม

16 387200016 นางสาว เบญญาภา ปู่สุข

17 387200017 นาย อภิโชติ มณีกาศ

18 387200018 นางสาว นงนุช ในเงิน

19 387200019 นาย ปราโมทย์ เนียมฝอย

20 387200020 นางสาว นินทิชา ขาวผ่อง

21 387200021 นาย สุพจน์ สุขข า

22 387200022 นางสาว นวรัตน์ ดีชุมแสง

23 387200023 นาย จุลศักด์ิ วงศ์วิริยชาติ

24 387200024 นาย ก่อกนก พลกัณฑ์

25 387200025 นาง จินตนา วังแสง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศำสตร์



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)

กลุ่มวิชำเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศำสตร์

26 387200026 นาง ปารณัท วงค์ราษฎร์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387200026

27 387200027 นาย พัชกฤษฎ์ิ ฤทธ์ิพรมราช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387200050

28 387200028 ว่าท่ีร้อยตรี วิษณุ พัทวี สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 387200029 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพงษ์ เพ็ญศรี ห้องสอบท่ี 16 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

30 387200030 นาย ศักดา สีทอง ห้อง 323 ช้ัน 2

31 387200031 นางสาว กฤษชกร สุหน่ัน

32 387200032 นางสาว สุรีย์ เชียงแสน

33 387200033 นางสาว สุภัตตรา ติดดี

34 387200034 นาย วิภูวรรณน์ ดาดี

35 387200035 นางสาว จิราภรณ์ ไชยน้อย

36 387200036 นางสาว เบญจวรรณ ชัยสวัสด์ิ

37 387200037 นางสาว จุฑามาศ มนทะนม

38 387200038 นาง อรุณรัตน์ ค าม่ัน

39 387200039 นางสาว ภัทรสิริย์ สามารถ

40 387200040 ว่าท่ีร้อยตรี สมใจนึก ใจหล้า

41 387200041 นางสาว ชนันท์ธร ผกานวน

42 387200042 นาย วรา ลีลา

43 387200043 นางสาว ประภัสสร ทองเล่ม

44 387200044 นางสาว รัตนพร ทิพปันนา

45 387200045 นางสาว วิภาวรรณ วิวุฒิ

46 387200046 นาย ทองเพชร อาจโยธา

47 387200047 นางสาว ปทุมพร ธิกันทะ

48 387200048 นาย อดุลเดช พิมทอง

49 387200049 นางสาว กัญญาภัทร์ พุทธสวัสด์ิ

50 387200050 นาง รัชฎาภรณ์ เมืองนาม



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)

กลุ่มวิชำเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศำสตร์

51 387200051 นาย ทรงกลด สดวัน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387200051

52 387200052 นาย ประมูล สีหาบุตร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387200075

53 387200053 นาย พิชิต สุขจิตต์ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 387200054 นางสาว กัลยกร กางพรม ห้องสอบท่ี 17 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

55 387200055 นาย อุกฤกษฏ์ สิริมาวรวุฒิ ห้อง 324 ช้ัน 2

56 387200056 นาย ธีรวุมฺ เย่ียมยุทธวงศ์

57 387200057 นาย พีรยุทธ คงเย็น

58 387200058 นาย ชัยวัฑฒ์ หงวนงามศรี

59 387200059 นาย มงคล ศรีสมพร

60 387200060 นางสาว ภรฤดี ผินสันเทียะ

61 387200061 นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร

62 387200062 นางสาว ทัชณิชา มณีงาม

63 387200063 นาง ศจีรัตน์ อ้นจันทร์

64 387200064 นาย ณัชกานต์ พุทธัง

65 387200065 นาย อดิเทพ บุตรทอง

66 387200066 นาย วชิระ จันทะคุร

67 387200067 นางสาว สุมารินทร์ ราชประสิทธ์ิ

68 387200068 นาย ณัฏฐ์ ใสบาล

69 387200069 นาย สิษฐวัศ ภัคเจริญชัยสิน

70 387200070 นางสาว พิชชาพิมพ์ เพ็ชรเวียง

71 387200071 นางสาว ศิริพร บัวใหญ่รักษา

72 387200072 นางสาว ยุภาพร พาลี

73 387200073 นาย ภูดิศ จันทร์ธีระโรจน์

74 387200074 นาย พิสิษฐ์ วิทยา

75 387200075 นาย อนุชา น้อยมา



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)

กลุ่มวิชำเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศำสตร์

76 387200076 นางสาว มาลัย หงษ์ไกร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387200076

77 387200077 นางสาว พนิตพร ราชบุตร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387200081

78 387200078 นาย เจษฎา ค าชาวนา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

79 387200079 นาย ภารวี นุ่นโต ห้องสอบท่ี 18 อำคำรร่มเกล้ำเอกำทศรถ 

80 387200080 นาย ภุชงค์ คงเถ่ือน ห้อง 325 ช้ัน 2

81 387200081 นางสาว ภาพางา จันต๊ะสา


