
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 384200001 นาง จิราวรรณ วงศ์นวล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384200001

2 384200002 นางสาว อิสราภรณ์ อ่อนทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384200025

3 384200003 นางสาว สุพิชญา ทานะ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 384200004 นางสาว สุภาภรณ์ พรมรักษา ห้องสอบท่ี 12 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

5 384200005 นางสาว โชติกา ขอผล ห้อง 245 ช้ัน 4

6 384200006 นาย ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์

7 384200007 นาย พีระโรจน์ รพีนิพนธ์

8 384200008 นาย ชยากร แสวงผล

9 384200009 นางสาว ณัฐธัญญา มาลาศรี

10 384200010 นางสาว ทักษพร ทองค านุช

11 384200011 นางสาว ปรียานุช พลศรี

12 384200012 นาย ปฏิภาณ เค่ียมทองค า

13 384200013 นาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรปุญญาเศรษฐ์

14 384200014 นาย ศุภชัย ยงค์เจาะ

15 384200015 นาย อนุสรณ์ อินทะนะ

16 384200016 นางสาว กนกอร จุ่มแก้ว

17 384200017 นาย ชินพัฒก์ ตุ้มศรี

18 384200018 นางสาว เบญญาภา ศิริวุฒิการ

19 384200019 นาย นภัส ลีฬหพงศ์

20 384200020 นาย กฤษฎา คงเกตุ

21 384200021 นาง ปฐมาภรณ์ ซ่งโนนรัก

22 384200022 นาย สิทธิชัย เทียนทอง

23 384200023 นาย เอกพันธ์ ศิริเขตรภรณ์

24 384200024 นาย ภานุพงศ์ ข้างจะงาม

25 384200025 นาย ณัฐพล พันธ์จ ารูญ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำทัศนศิลป์



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)

กลุ่มวิชำทัศนศิลป์

26 384200026 นางสาว ผกามาศ มากโม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384200026

27 384200027 นางสาว พิชชาภรณ์ มูลเมือง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384200050

28 384200028 นางสาว กุลธิดา กันมา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 384200029 นางสาว ชนารัตน์ บัลลังก์ ห้องสอบท่ี 13 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

30 384200030 นางสาว ณญามนตร์ บุญเพ็ง ห้อง 246 ช้ัน 4

31 384200031 นางสาว ชลธิชา ระฆัง

32 384200032 นางสาว ชรินรัตน์ สิงห์หันต์

33 384200033 นางสาว วไฬญา แปงถายะ

34 384200034 นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์

35 384200035 นาย จักรพันธ์ุ นาคสีหมอก

36 384200036 นาย พงศ์สิริ น้อยอามาตย์

37 384200037 นางสาว เสาวลักษณ์ ผินสันเทียะ

38 384200038 นาย ธนพล ดีสีปาน

39 384200039 นางสาว วีระนุช เอ่ียมละออ

40 384200040 นางสาว ฉัตราพร ธรรมสิทธ์ิ

41 384200041
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง สมฤทัย ฟ้ันคุ้ม

42 384200042 นางสาว ลัดดาวัลย์ ต้ังตน

43 384200043 นางสาว อลิษา พาค าป้อง

44 384200044 นางสาว วันทนีย์ ทัศนา

45 384200045 นางสาว ธาราทิพย์ ค าจันทร์

46 384200046 นาย กฤษณะ บุญเทียน

47 384200047 นาย มัฑณาวี วังคีรี

48 384200048 นาย สุริยศักด์ิ ศรีไกยไทย

49 384200049 นางสาว สุทธิลักษณ์ แสงนวล

50 384200050 นาย ธนายุทธ ศิริ



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)

กลุ่มวิชำทัศนศิลป์

51 384200051 นางสาว ธมลวรรณ แสงนาค เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384200051

52 384200052 นาย ประเสริฐ บุตรอินทร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384200056

53 384200053 นางสาว ธิติมา กิจเจริญ สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 384200054 นาย วีรวัชญ์ บุญเอนก ห้องสอบท่ี 14 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

55 384200055 นาย วิสุทธิพงษ์ ดวงตา ห้อง 247 ช้ัน 4

56 384200056 นาย มนัสชล แก้วบังเกิด


