
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 386400001 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงดอกไม้ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386400001

2 386400002 นางสาว ฐิตาพร พุกอ่ิม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386400025

3 386400003 นาง ปรัชวนา เพ็งสิน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 386400004 นางสาว พิมพ์วดี เรืองอยู่ ห้องสอบท่ี 1 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

5 386400005 นางสาว สุกัญญา ชุมค าลือ ห้อง 231 ช้ัน 3

6 386400006 นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง

7 386400007 นางสาว จุฑามาศ ปานเกิด

8 386400008 นาย สาธิต ดวงตาเสือ

9 386400009 นางสาว ฐาณมาศ บวบดี

10 386400010 นางสาว สุทธิวรรณ สิงห์สถิตย์

11 386400011 นางสาว กุลกัลยา บูรณภิวงศ์

12 386400012 นางสาว บุศรากร บุญน้อย

13 386400013 นางสาว วิภาดา มุ่นเชย

14 386400014 นางสาว วราพร ทองแฉล้ม

15 386400015 นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างเขียว

16 386400016 นางสาว นิรัชดา สุขหนุน

17 386400017 นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง

18 386400018 นาย ไตรภพ กองจันทร์

19 386400019 นางสาว จุฑารัตน์ เอ่ียมพิษณุวงษ์

20 386400020 นางสาว จารุวรรณ อินขาน

21 386400021 นางสาว สุนิสา แซ่ย่าง

22 386400022 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล

23 386400023 นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล

24 386400024 นางสาว ตุณระญา ชัยชนะ

25 386400025 นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำนำฏศิลป์



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

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

กลุ่มวิชำนำฏศิลป์

26 386400026 นางสาว นริศรา มหาวิจิตร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386400026

27 386400027 นางสาว ธนพร อยู่รอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386400050

28 386400028 นางสาว สิรินทร์ สิงห์ทอง สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 386400029 นางสาว พรรณชนก ทัดเท่ียง ห้องสอบท่ี 2 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

30 386400030 นางสาว โศถิต เป่ียมแพร ห้อง 232 ช้ัน 3

31 386400031 นางสาว ประภาพรรณ ยืนยง

32 386400032 นาง สุวรรณา ทองหมู่

33 386400033 นางสาว มณีกานต์ เพ็ชรศรีธิ

34 386400034 นางสาว เสริมศิริ วิริยะ

35 386400035 นาง กนกวรรณ ค าตะพล

36 386400036 นางสาว ประภาภรรื พันสด

37 386400037 นางสาว พรชนก บุญเพชร

38 386400038 นางสาว กาญจนา กะบังตน

39 386400039 นางสาว วรรณพร สงแจ้ง

40 386400040 นางสาว ศิริรัตน์ คชสิทธ์ิ

41 386400041 นางสาว ปิยรัตน์ นิคมข า

42 386400042 นางสาว ทิพย์สุดา แซ่ล้ิม

43 386400043 นางสาว กรกวรรณ ชิดชาญชัย

44 386400044 นางสาว เจนจิรา วาลี

45 386400045 นางสาว ภีมวรา คุ้มประดิษฐ

46 386400046 นางสาว นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล

47 386400047 นางสาว พัชรินทร์ อินสมทอง

48 386400048 นางสาว พิมลดา พีลี

49 386400049 นางสาว สุรีภรณ์ สิงห์เกิด

50 386400050 นางสาว สวณี บุญอินทร์
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51 386400051 นางสาว อริศา สมบูรณ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 386400051

52 386400052 นางสาว นัฐกาญจน์ นุ้ยป้อม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 386400057

53 386400053 นางสาว สุภาวดี บุญมา สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 386400054 นางสาว อธิปภา ธนูสนธ์ิ ห้องสอบท่ี 3 อำคำรร่มเกล้ำนเรศวร 

55 386400055 นางสาว สุญาณี เย็นใจ ห้อง 233 ช้ัน 3

56 386400056 นางสาว วิไลลักษณ์ ใกล้ชลคงคา

57 386400057 นางสาว วิลาวัลย์ พ่อค้า


