
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 384400001 นางสาว ศิรประภา ง่วนทอง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400001

2 384400002 นาย สิริยะ แจ้งฉาย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400025

3 384400003 นาย ธีรวัฒน์ รักสัตย์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

4 384400004 นางสาว ณัฐพร ไทรนนทรีย์ ห้องสอบท่ี 32

5 384400005 นางสาว จิตตราพร หนูอ้น อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3302 ช้ัน 3

6 384400006 นาย ยุทธการ เสือน้อย

7 384400007 นางสาว โยษิตา วรรณเลิศ

8 384400008 นางสาว พนิดา พิมพ์จันทร์

9 384400009 นางสาว เบญจมาศ กล่ินเชตุ

10 384400010 นางสาว ราตรี หลิมเจริญ

11 384400011 นางสาว รุ่งอรุณ กุลพร

12 384400012 นาย กิตต์ิธนัตถ์ ด้วงค าจันทร์

13 384400013 นางสาว อัษฎาวรรณ สุริเมือง

14 384400014 นางสาว สุทธิดา งาต้น

15 384400015 นาง เกิดสุรีย์ หนูเทศ

16 384400016 นางสาว วิไลวรรณ วุฒิทา

17 384400017 นาย ธีรวัฒน์ ค าปิง

18 384400018 นางสาว เกษฎา โยธิน

19 384400019 นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า

20 384400020 นางสาว มณฑิรา แก้วดวง

21 384400021 นางสาว พิรุณพร อินทับ

22 384400022 นางสาว พรรณราย แก้วแดง

23 384400023 นางสาว ปวีณา เหมืองแก้ว

24 384400024 นางสาว กมลรัตน์ ยาจ าปา

25 384400025 นางสาว พัชรียา กันธุระ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำภำษำไทย



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

26 384400026 นางสาว สุณิสา ท้าวอุบล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400026

27 384400027 นาง วัลภา รัตนะทิพย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400050

28 384400028 นางสาว เรณู เกตุตรา สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

29 384400029 นางสาว สุภาวดี แสงแวว ห้องสอบท่ี 33

30 384400030 นาย ธนพล คงดารา อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3303 ช้ัน 3

31 384400031 นางสาว วิไลพร แต่งงาม

32 384400032 นางสาว สุวนันท์ จันมา

33 384400033 นาย นิรุตต์ พรมอาจ

34 384400034 นางสาว ธีราภรณ์ สีแก้ว

35 384400035 นาย วุฒินันท์ บุญมาติด

36 384400036 นางสาว วิภาวี คงหนองลาน

37 384400037 นางสาว ปิยะรัตน์ ปานสังข์

38 384400038 นางสาว ดารารัตน์ บัวฉิม

39 384400039 นางสาว นวลกมล เพ็ชรน่วม

40 384400040 นางสาว ภิษาดา วอนกล่ า

41 384400041 นางสาว ชาริณี พงษกัด

42 384400042 นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู

43 384400043 นางสาว พรพิมล ขอนเคียน

44 384400044 นางสาว วรรณวนัช ใจภักดี

45 384400045 นางสาว อมรรัตน์ ค าราพิช

46 384400046
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง มณฑิตา ภูมิผล

47 384400047 นางสาว ชาลิตา ผลนึก

48 384400048 นาย สันติสุข เพ็งสว่าง

49 384400049 นางสาว ธัญชนก ฤทธ์ิสอน

50 384400050 นาง ชนกกาญจ์ นันตวงศ์



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

51 384400051 นาย ศิวนนท์ รักทุ่ง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400051

52 384400052 นางสาว ยุพิน สายนวลเวช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400075

53 384400053 นางสาว สุนทร กล่ าเจริญพินเมือง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

54 384400054
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง สุธิรา จันทร์เปรม ห้องสอบท่ี 34

55 384400055 นางสาว สายฝน เนตรแสงสี อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3304 ช้ัน 3

56 384400056 นาย พิศาล นุชจันทร์

57 384400057 นาย วัฒนา โพธ์ิศรี

58 384400058 นาย นฤชา ก่ าเกิด

59 384400059 นาย ธนพล ไชยยะ

60 384400060 นาย พงศธร มาตราช

61 384400061 นาย ณรงค์ชัย ตุนาโป่ง

62 384400062 นางสาว สุขจิตรา เช้ือเชิญ

63 384400063 นางสาว ฐิติมา ภู่พวง

64 384400064 นางสาว ปัทมา อินตาเพ็ชร

65 384400065 นางสาว สุกัญญา ป้ันจาด

66 384400066 นางสาว ธิดารัตน รุ่งทอง

67 384400067 นางสาว กมลชนก สมจิตต์

68 384400068 นาย กฤษณพงศ์ เทศคลัง

69 384400069 นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์

70 384400070 นางสาว นฤมล มูลตรีเสา

71 384400071 นางสาว สุพรรษา โชติวัฒน์

72 384400072 นางสาว ชฎาพร โททิพย์วงค์

73 384400073 นาย จักราวุฒิ หมวกสังข์

74 384400074 นางสาว ธิดารัตน์ ค าเวียง

75 384400075 นางสาว ธิดารัตน์ เพียภูเขียว



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

76 384400076
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง สุกานดา พรมขันตี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400076

77 384400077 นางสาว ธาราภรณ์ เทพเภา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400100

78 384400078 นางสาว ปัทมาภรณ์ มีเทียม สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

79 384400079 นางสาว ฉวีวรรณ เหลืองพวงทอง ห้องสอบท่ี 35

80 384400080 นางสาว ทิพาพร สีบุ อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3305 ช้ัน 3

81 384400081 นางสาว ศุภางค์ พรมวาท

82 384400082 นาย ธีรภัทร เนียมประเสริฐ

83 384400083 นาย ธวัชชัย ศรค า

84 384400084 นาง เกศรินทร์ คันธมาลา

85 384400085 นาย มานัตร์ สุริยันต์

86 384400086 นางสาว รัชดารินทร์ ค าก้อนแก้ว

87 384400087 นางสาว ช่อรัดดา ส าราญ

88 384400088 นางสาว กัญญ์วรา ยอดจันทร์

89 384400089 นางสาว ชไมพร ม้าห้วย

90 384400090 นางสาว พรสุดา สารใจ

91 384400091 นางสาว ณพัฒฐ์สิิริณ สอดจันทร์

92 384400092 นางสาว กฤตพร ประจันตเสน

93 384400093 นางสาว เนตรชนก แหยมเจริญ

94 384400094 นางสาว กัญญา ศิริ

95 384400095 นางสาว สุนิสา สายโสภา

96 384400096 นางสาว นันทนา ยอดปา

97 384400097 นางสาว โชติกา ศรีสอน

98 384400098 นางสาว วิสุชล โนนสิงห์

99 384400099 นางสาว อโรญา อยู่ยังเกตุ

100 384400100 นางสาว มณฑา ผ้ึงอินทร์



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

101 384400101 นางสาว วราภรณ์ ค าจีน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400101

102 384400102 นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400125

103 384400103 นางสาว สุกัญญา อยู่โต สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

104 384400104 นาง รัชพร นุชชม ห้องสอบท่ี 36

105 384400105 นางสาว กาญจนา เส็งสอน อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3306 ช้ัน 3

106 384400106 นาย วีรยุทธ อัครผล

107 384400107 นางสาว ชุติกาญจน์ มงคลรบ

108 384400108 นางสาว มาริญนา เขียวข า

109 384400109 นางสาว กรวรรณ นาคไธสง

110 384400110 นางสาว กรณิการ์ สมแก้ว

111 384400111 นาย นวพน เกษาพร

112 384400112 นางสาว กนกพร มงคล

113 384400113 นางสาว สุภัตจิต รอดมุ้ย

114 384400114 นางสาว สุริศา ค าจริง

115 384400115 นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม

116 384400116 นางสาว นุจรีย์ อุบลจิตต์

117 384400117 นาย ภานุกูล บุญมี

118 384400118 นางสาว สุภาณี พุฒบาง

119 384400119 นางสาว ศยามล กัณหา

120 384400120 นาย พลากร อุตรชน

121 384400121 นางสาว อารดา เหล่าศิริวิจิตร

122 384400122 นาย เจตนิพิฐ สเต

123 384400123 นางสาว สุธาสินี ศรีสวัสด์ิ

124 384400124 นางสาว เสาวคนธ์ ดารา

125 384400125 นางสาว ขจิตรา ป้องกัน



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

126 384400126 นางสาว รัชดาวรรณ แก้วปา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400126

127 384400127 นางสาว เปียยพร เนียมวงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400150

128 384400128 นางสาว สุดารัตน์ นวนวิใจ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

129 384400129 นางสาว จุฑามณี แก้วสระแสน ห้องสอบท่ี 37

130 384400130 นางสาว ภัทรปรียา ธรรมชัย อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3403 ช้ัน 4

131 384400131 ว่าท่ี ร.ต. นิพนธ์ ลาค า

132 384400132 นางสาว ปาริชาติ ค าภาแก้ว

133 384400133 นางสาว บุษบาคม จันทะคุณ

134 384400134 นางสาว น้ าฝน สีอูด

135 384400135 นางสาว วีรวรรณ สิทธิแสง

136 384400136 นางสาว พันทิวา มีปัญญา

137 384400137 นางสาว ณฐพรรษภรณ์ โพธ์ิพฤกษ์

138 384400138 นางสาว เบญจมาศ ใจวัง

139 384400139 นาง ดาริกา สุขสบาย

140 384400140 นาง ผกามาศ อัครผล

141 384400141 นางสาว ภานิดา สอนมณี

142 384400142 นางสาว นุชนาถ วงศ์ขันแก้ว

143 384400143
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง อัจฉราพร กันทะหม่ืน

144 384400144 นางสาว มัลลิกา กล้าหาญ

145 384400145 นางสาว ธัญรดี มาทับ

146 384400146
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง อัจฉราวรรณ ทองศรี

147 384400147 นางสาว พัชณิดา ขุนณรงค์

148 384400148 นางสาว เปมิกา เมืองฤทธ์ิ

149 384400149 นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์

150 384400150 นางสาว ธนภรณ์ นาคเจือทอง



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

151 384400151 นางสาว สาวิตรี ค าสุด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400151

152 384400152 นาง นิลวรรณ หอมจันทร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400175

153 384400153 นางสาว สุกัญญา อินทโชติ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

154 384400154 นางสาว จิตราภา แดนดิน ห้องสอบท่ี 38

155 384400155 นางสาว กนกทิพย์ พละชัย อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3404 ช้ัน 4

156 384400156 นางสาว ธันยชนก ตุมตอง

157 384400157 นางสาว นิรมล ดอกจันทร์

158 384400158 นางสาว กันยกร คุณอโหนด

159 384400159 นาย ณัฐชา ดวงอุปะ

160 384400160 นาย นิวัฒ บัวต๊ิบ

161 384400161 นางสาว กรรณาภรณ์ เคร่ืองค า

162 384400162 นาย วงศธร บุญเกิด

163 384400163 นางสาว ภัสราพร บุญอาจ

164 384400164 นางสาว รัตนาภรณ์ เขียวป้ัน

165 384400165 นางสาว ธนสิริกาญจน์ จันทร์เพชร

166 384400166 นางสาว ศรัญญา ก้อนกลีบ

167 384400167 นางสาว จุฑาทิพย์ ข าแก้ว

168 384400168 นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ

169 384400169 นางสาว ทิพยาภรณ์ ค าภา

170 384400170 นางสาว สุทธิดา ตาดี

171 384400171 นางสาว พราหมณ์พร เมฆฉยาย

172 384400172 นางสาว กฤษณา เส็งสอน

173 384400173 นางสาว พรเพ็ญ พุ่มย้ิม

174 384400174 นางสาว ภัสสร พืชสิงห์

175 384400175 นางสาว อุษณีย์ อ่ิมสา



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

176 384400176 นาง ชาลิสา คงมี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400176

177 384400177 นางสาว อัญชลี สวัสด์ิตาล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400200

178 384400178 นางสาว ปรารถนา ปาลาศ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

179 384400179 นางสาว สุกัญญา หม่องชา ห้องสอบท่ี 39

180 384400180 นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3405 ช้ัน 4

181 384400181 นางสาว รัญชนา มีบุญ

182 384400182 นางสาว อังศุมาลี พลัง

183 384400183 นางสาว ปาริชาติ คงขันธ์

184 384400184 นาง จันจิรา หมวกอินทร์

185 384400185 นาย พัฒพงษ์ เต่าทอง

186 384400186 นางสาว เฉิดฉาย จันทสุข

187 384400187 นาย หัตถชัย สุกใส

188 384400188 นางสาว สุวนันท์ ร้ิงแจ้ง

189 384400189 นางสาว สุกัญญา โมลา

190 384400190 นางสาว กิติยา โฉมแดง

191 384400191 นางสาว สุภานันท์ ใจดี

192 384400192 นาย ปวริตถ์ แช่มจุ้ย

193 384400193 นางสาว สุวิมล เกิดป้ัน

194 384400194 นางสาว จอมขวัญ จิตต์อ่อนน้อม

195 384400195 นางสาว วรัชญา บุตรสีทา

196 384400196 นางสาว กานต์พิชชา พิมพ์ทอง

197 384400197 นางสาว สุนิสา ค าเมืองมูล

198 384400198 นางสาว พัชรีพร เชียงลา

199 384400199 นางสาว เพ็ญพิชชา ค าพันธ์

200 384400200 นาย อภิรักษ์ บุญนะ



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

201 384400201 นางสาว นิภาพรรณ ทองสว่าง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400201

202 384400202 นางสาว เบญจวรรณ กันเกิด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400225

203 384400203 นางสาว รวิสรา ปฤกษากร สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

204 384400204 นางสาว อรพรรณ สายสิงเทศ ห้องสอบท่ี 40

205 384400205 นางสาว ทิพยภัสสร์ พะยอม อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3406 ช้ัน 4

206 384400206 นางสาว ศิริวรรณ ม่ังกล่ิน

207 384400207 นางสาว สินาพร มาด้วง

208 384400208 นางสาว ศรัณยา ไกรรส

209 384400209 นางสาว ชญาภา ธรรมมา

210 384400210 นาง วรารัตน์ สังข์ทอง

211 384400211 นางสาว สุภัทรา ทับเอม

212 384400212 นางสาว ชฎาพร ยมจันทร์

213 384400213 นาย น าพลชัย เขม็ด

214 384400214 นาย นพรัตน์ คงคอน

215 384400215 นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา

216 384400216 นางสาว อาทิตยา จิกกาวี

217 384400217 นาย ชโรธร ปิงค าภา

218 384400218 นางสาว วรพร เทศสลุด

219 384400219 นาย ภัทรพล บัวชุม

220 384400220 นางสาว จุฑามาศ ท่าวัง

221 384400221 นางสาว ทิพากร ทองกรณ์

222 384400222 นางสาว ประกายดาว บุญเชิด

223 384400223 นางสาว เบญจวรรณ เสบสบาย

224 384400224 นางสาว พัชราวรรย์ บุญเสือ

225 384400225 นางสาว พิลาศศิริ เสริมพงษ์



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

226 384400226 นาง กัญญาณัฐ เสนาวงษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400226

227 384400227 นางสาว ธิดารัตน์ ว่านเครือ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400250

228 384400228 นางสาว สุวนันท์ ต้อนไล่ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

229 384400229 นางสาว ชลิดา แสงบุดดี ห้องสอบท่ี 41

230 384400230 นางสาว จุฑารัตน์ ยอดจันทร์ อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3407 ช้ัน 4

231 384400231 นางสาว มาริษา ม่วงต๊ะ

232 384400232 นางสาว สุภารัตน์ ค ามูลตา

233 384400233 นางสาว พรรณภา พุดลา

234 384400234 นางสาว จุไรรัตน์ เสือเสน

235 384400235 นางสาว สุภัคชญา แก้วเป้ีย

236 384400236 นางสาว ธัญชนก ปันอิน

237 384400237 นางสาว คนึงนิจ มีแก้ว

238 384400238 นางสาว สุพรรษา เข็มทอง

239 384400239 นาง พิมพิไล พลวงหล้า

240 384400240 นาย จิตรกร บุญอาจ

241 384400241 นาย ประยูร วงศ์ค า

242 384400242 นางสาว ภัทราวรรณ ถ่ินจันทร์

243 384400243 นางสาว มาลี ยอดม่ัน

244 384400244 นางสาว สุนิสา ท้าวค า

245 384400245 นางสาว เจนจิรา จิตรอารี

246 384400246 นางสาว นารีรัตน์ แตงฮ่อ

247 384400247 นางสาว เนตรนภา กล่ินสุคนธ์

248 384400248 นางสาว วิรันตรี หิริโอ

249 384400249 นางสาว อังคณา ลาพิงค์

250 384400250 นางสาว วรรณา แถมพยัคฆ์



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

251 384400251 นางสาว สิทธิพร ตุ้มปุก เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400251

252 384400252 นาย พีระพล เจริญสุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400275

253 384400253 นาย คุณากรณ์ พงษายอยค า สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

254 384400254 นางสาว มธุรส ม่วงวงษ์ ห้องสอบท่ี 42

255 384400255 นาย กิตติพศ ป๋ันเก๋ียง อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3501 ช้ัน 5

256 384400256 นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว

257 384400257 นางสาว สกุลรัตน์ ย้ิมเจริญ

258 384400258 นางสาว อรวรรณ จูอยู่

259 384400259 นางสาว หรรษมน ปุพพโก

260 384400260 นางสาว จารุวรรณ แบบวา

261 384400261 นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ

262 384400262 นางสาว ชลิตา โลกค าลือ

263 384400263 นางสาว สมธิดา สุขรัง

264 384400264 นางสาว ธัญทิพย์ กัลยา

265 384400265 นางสาว รัตนาภรณ์ ทุกอย่าง

266 384400266 นางสาว ชลลดา จบหิมเวศน์

267 384400267 นางสาว สุภาพร ป้องโทน

268 384400268 นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ

269 384400269 นางสาว พัชรนันท์ พิมสาร

270 384400270 นางสาว อรปรียา วิชาเงิน

271 384400271 นางสาว ณัชฏาภรณ์ สุขค าภา

272 384400272 นางสาว จริยา อ่ิมรอด

273 384400273 นางสาว ภรณ์ทิพย์ พ้ือนงาม

274 384400274 นางสาว พนิดา กฎนัจฉา

275 384400275 นางสาว จิตรวรรณ ประจง



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

276 384400276 นางสาว ลฎาภา เผือกอ่อน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400276

277 384400277 นางสาว วรางคณา สิทธิวีระกุล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400300

278 384400278 นางสาว วรารัตน์ หงษ์ทอง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

279 384400279 นางสาว ทรรศยา ศรีแก้ว ห้องสอบท่ี 43

280 384400280 นางสาว วรรณนิภา มะณีธรรม อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3502 ช้ัน 5

281 384400281 นางสาว วรรณิศา ศรีโพธ์ิทอง

282 384400282 นางสาว อรุณรัตน์ เช้ือสุวรรณ

283 384400283 นางสาว ปวีณา สุภาพรหม

284 384400284 นางสาว นันทวดี ชมเดือน

285 384400285 นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ

286 384400286 นางสาว คนึงนิจ มณีวุฒินันท์

287 384400287 นางสาว ศรัญญา กุลโพนเมือง

288 384400288 นางสาว รัตติกาล มีบุญ

289 384400289 นางสาว อัจฉราพร กรอนพรม

290 384400290 นางสาว รัชฎากร กรอนพรม

291 384400291 นางสาว วัชรา ไชยเทศ

292 384400292 นางสาว ยุพารัตน์ บุญย้ิม

293 384400293 นางสาว อรชา จิตร าพึง

294 384400294 นางสาว อัสราภรณ์ สุวรรณโสภา

295 384400295 นางสาว วิไล ทองไทย

296 384400296 นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์

297 384400297 นาย นพดล อถมพรมราช

298 384400298 นางสาว มณฑา แก้วทอง

299 384400299 นางสาว นลิรัตน์ อุ่นถ่ิน

300 384400300 นางสาว ธนาภรณ์ อินทิรัก



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

301 384400301 นางสาว ศศิธร เข่ือนอ้น เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400301

302 384400302 นางสาว ณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400325

303 384400303 นางสาว อมรรัตน์ นรายศ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

304 384400304 นางสาว รัตตปาณี บูรณะ ห้องสอบท่ี 44

305 384400305 นางสาว พิจิตรา หวลธรรม อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3503 ช้ัน 5

306 384400306 นางสาว ณัฏฐณิชา สิทธิสัตรัศมี

307 384400307 นางสาว อารีรัตน์ คุ้มวันดี

308 384400308 นางสาว ภัณฑิลา สุขมามอญ

309 384400309 นางสาว ชไมพร จ าปาหาญ

310 384400310 นางสาว นิศารัตน์ เอกนาม

311 384400311 นางสาว เพ็ญพร ชูช่วย

312 384400312 นางสาว จุฑาทิพย์ แจ่มแสง

313 384400313 นางสาว จันทร์แรม แจ่งศรี

314 384400314 นางสาว นงพะงา หม้อเอ่ียม

315 384400315 นาย สุรกิจ จิตรณรงค์

316 384400316 นางสาว เมราณี จินาเคียน

317 384400317 นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย

318 384400318 นาย สาธิต ไมตรีจิตต์

319 384400319 นางสาว ก่ิงแก้ว เม่นขาว

320 384400320 นาย พิรัชย์ นวลอยู่

321 384400321 นาย ปธเมศ ค าแย้ม

322 384400322 นางสาว วราภรณ์ เหลาโพธ์ิ

323 384400323 นางสาว ยุวรรณดา กล่ินสาคร

324 384400324 นางสาว อนัญญา มีเครือเอ่ียม

325 384400325 นาย กฤษฎา อุดทา



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

326 384400326 นางสาว สุรีรัตน์ อุตส่าห์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400326

327 384400327 นาง พจนีย์ พุกน้อย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400350

328 384400328 นางสาว ศุภานัน ทิพย์วรรณ์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

329 384400329 นางสาว ฐิติยา ประสงค์ ห้องสอบท่ี 45

330 384400330 นางสาว ทิพย์สุดา สกุลทิพย์ อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3504 ช้ัน 5

331 384400331 นางสาว วรรณิดา ยอดเถ่ือน

332 384400332 นางสาว ประภัสสร รัตนโค้น

333 384400333 นาย พร้อมพงศ์ บุญรอด

334 384400334
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง ปาริชาต สุขแก้ว

335 384400335 นางสาว ภาณุมาส สุภาษี

336 384400336 นางสาว มณีรัตน์ สมองดี

337 384400337 นาย อัครนันต์ สุขสบาย

338 384400338 นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร

339 384400339 นางสาว ธีราพร อนันต์สลุง

340 384400340 นางสาว นิศา บุญเกิด

341 384400341 นางสาว วีรภัทรา ตาเร็ว

342 384400342 นางสาว โชติกา วัชน์โรจน์

343 384400343 นางสาว พนิดา สีหะวงษ์

344 384400344 นางสาว พัชรา บัวทอง

345 384400345 นาย ธนวันต์ ปันใจ

346 384400346 นางสาว รัฐยา สุนทรกะลัมพ์

347 384400347 นางสาว สุภาพร ครีบผา

348 384400348 นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์

349 384400349 นาง ดารุณี บุญอยู่

350 384400350 นางสาว ธัญนันท์ ชาวส้าน



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)

กลุ่มวิชำภำษำไทย

351 384400351 นางสาว พนัชกร ปันสาย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384400351

352 384400352 นาย แมน ไกรสอน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384400369

353 384400353 นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

354 384400354 นางสาว แสงเพดือน จงจ า ห้องสอบท่ี 46

355 384400355 นางสาว กัญจนา เย็นเยือก อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3505 ช้ัน 5

356 384400356 นางสาว แวววิมล นัยวุฒิ

357 384400357 นางสาว ระวี จงจิต

358 384400358 นาง ณฐมน สีหะมาศ

359 384400359 นาย ปรัชญา สิงห์ค า

360 384400360 นางสาว พจนพร บ้ังเงิน

361 384400361 นางสาว ปุณญาดา พลอยแหวน

362 384400362 นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา

363 384400363 นางสาว ดลฤดี ปาสา

364 384400364 นาย กฤษฎาบดินทร์ บัวน้อย

365 384400365 นาย ฤทธิชัย บัวสว่าง

366 384400366 นาง ภาวีณี บัวชุม

367 384400367 นางสาว น้ าผ้ึง พุฒหอม

368 384400368 นางสาว อรอุมา นึกชัยภูมิ

369 384400369 นางสาว ปิยฉัตร บุญเม่น


