
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 388100001 นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100001

2 388100002 นางสาว สุภาภรณ์ เอ่ียมโต ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100025

3 388100003 นางสาว วาสนา ตันวงศ์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

4 388100004 นางสาว พิชญาภรณ์ แลสันกลาง ห้องสอบท่ี 1

5 388100005 นางสาว วิไลพร บุญอาจ อำคำรชินรำช ห้อง 1204 ช้ัน 2

6 388100006 นางสาว ชณัฐตา พรมโชติ

7 388100007 นางสาว ม่ิงขวัญ พันล าภัก

8 388100008 นางสาว อารีรัตน์ ปัญญาแวว

9 388100009 นางสาว วรรณพร สมท่า

10 388100010 นางสาว ดาวเรือง หิวหลวง

11 388100011 นางสาว ธิดารัตน์ วิเศษวงษา

12 388100012 นางสาว ปาลิตา แสงค าพันธ์ุ

13 388100013 นางสาว ศิริพร ษรจิตร

14 388100014 นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย

15 388100015 นางสาว อ าภาพร บวบมี

16 388100016 นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ

17 388100017 นางสาว พลอยขวัญ คุณเฉย

18 388100018 นางสาว จณิสตา จันปันเมือง

19 388100019 นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล

20 388100020 นาง อรสา เกตุบ ารุง

21 388100021 นางสาว เอกสุรีย์ สมบูรณ์ธัญนพ

22 388100022 นางสาว พรนิภา พรมอินทร์

23 388100023
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง สุรัตนวดี สุขป้อม

24 388100024 นางสาว สุจิตราพร ศรีนวล

25 388100025 นางสาว ชลธิชา จันทร์เท่ียง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

26 388100026 นางสาว ขนิษฐา ทาแฝง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100026

27 388100027 นางสาว วิภารัตน์ บัวแย้ม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100050

28 388100028 นางสาว อมรรัตน์ อ่วมต่าย สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

29 388100029 นาง จินตนา ทองโตนด ห้องสอบท่ี 2

30 388100030 นาง นันท์นภัส ทองดี อำคำรชินรำช ห้อง 1205 ช้ัน 2

31 388100031 นางสาว ชุติมา กันจะนา

32 388100032 นาย จิรโชติ เขียวเรือง

33 388100033 นางสาว ผุสดี ดิบทิพย์

34 388100034 นางสาว ศิริรัตน์ โรจนันท์

35 388100035 นางสาว บุญสิตา บุญแข็ง

36 388100036 นางสาว วรินทร์ ค าหล่อ

37 388100037 นางสาว พรสุวรรณ เสนานุช

38 388100038 นางสาว กรรณิการ์ คงทน

39 388100039 นางสาว กัณณิฎาภรณ์ ช้างทอง

40 388100040 นางสาว นิตยา เกิดสุข

41 388100041 นาง กนกวรรณ ยาสมุทร

42 388100042 นางสาว กนกวรรณ คงนุ่น

43 388100043 นางสาว นิพาดา จีทา

44 388100044 นางสาว มัณฑิตา อ่อนย้ิม

45 388100045 นางสาว สมจิตร หลวงปันตัน

46 388100046 นางสาว อนงค์นาถ จาดมี

47 388100047 นางสาว พิไลวรรณ เงสันเท๊ียะ

48 388100048 นางสาว ณัฐกานต์ อยู่เจริญ

49 388100049 นางสาว ชนาพร พุ่มพวงพานิช

50 388100050 นางสาว ยมลพร ราชขวัญ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

51 388100051 นางสาว สุรีรัตน์ ม่ิงช่ืน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100051

52 388100052 นางสาว อนุสรา ราชกิจ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100075

53 388100053 นาง ปิยธิดา คงเมือง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

54 388100054 นาง แสงดาว แก้วพงษ์ ห้องสอบท่ี 3

55 388100055 นางสาว จริยา นพพันธ์ุ อำคำรชินรำช ห้อง 1206 ช้ัน 2

56 388100056 นางสาว จุฑารัตน์ สุขเครือเกิด

57 388100057 นางสาว ฐิตาพร ทองลิขิตสกุล

58 388100058 นางสาว วันทนา แจ้งเมือง

59 388100059 นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง

60 388100060 นางสาว ศศิประภา เสนานุช

61 388100061 นาง ณิชกานต์ ตุ่นแก้ว

62 388100062 นางสาว ภัณฑิรา มีไชยโย

63 388100063 นางสาว จิรภัทร เนตรชาวนา

64 388100064 นาย วรวิทย์ บุญญาวิจิตร

65 388100065 นางสาว วัชราภรณ์ พูลเพ่ิม

66 388100066 นางสาว ประไพ โคดี

67 388100067 นางสาว วนิดา เก่งกล้า

68 388100068 นางสาว สิริกานต์ นานอก

69 388100069 นางสาว อ าภาพร แจ้งถ่ินป่า

70 388100070 นางสาว เวทิตา ปาระมะ

71 388100071 นางสาว รัตมณี ปานนา

72 388100072 นาง วิภาดา ม่ันอ้น

73 388100073 นางสาว โชติรส วิสุมา

74 388100074 นางสาว วนิดา บัวลา

75 388100075 นางสาว ภาดานาศ เครือสบจาง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

76 388100076 นางสาว เดือนเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100076

77 388100077 นางสาว ศิริลักษณ์ เมินเฉย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100100

78 388100078 นางสาว โสมสุดา สีตะริสุ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

79 388100079 นางสาว วันดี กล่ินสวรรค์ ห้องสอบท่ี 4

80 388100080 นางสาว กมลชนก เพ้ิงจันทร์ อำคำรชินรำช ห้อง 1207 ช้ัน 2

81 388100081 นางสาว กนกพร ต้อนรับ

82 388100082 นางสาว พรพิมล หล่ออินทร์

83 388100083 นางสาว มัณฑนา จ๋ิวแหยม

84 388100084 นางสาว สุรินทรา จีนด้วง

85 388100085 นางสาว จริยานุช แก้วสง่า

86 388100086 นางสาว หน่ึงฤทัย บุตรสง่า

87 388100087 นางสาว รัชฎาพร ดิวงษ์

88 388100088 นางสาว ช่อผกา ผาทอง

89 388100089 นางสาว ทิวาวรรณ ตันกุระ

90 388100090 นางสาว ธารารัตน์ พรมวงศ์

91 388100091 นางสาว สายฟ้า สิทธิพรมมา

92 388100092 นางสาว ศิริพร รัตนชมภู

93 388100093 นางสาว ดวงพร วงศ์จันทร์

94 388100094 นางสาว นภัสวรรณ ค าแหง

95 388100095 นางสาว สุดารัตน์ กันศรี

96 388100096 นางสาว โยธิกา ปันดี

97 388100097 นางสาว มาลี บุญคุ้ม

98 388100098 นางสาว นาตยา มธุรส

99 388100099 นางสาว สุวิมล พุดฉิม

100 388100100 นางสาว พิไลพร จันทร์ศิริโพธ์ิ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

101 388100101 นางสาว นิตยา แหยมมี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100101

102 388100102 นางสาว ล าดวน ทาระเนตย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100125

103 388100103 นางสาว นิศาชล ภักดี สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

104 388100104 นางสาว นันทิดา ชินกร ห้องสอบท่ี 5

105 388100105 นางสาว วราทิพย์ จันทร์สุริย์ อำคำรชินรำช ห้อง 1208 ช้ัน 2

106 388100106 นางสาว สุทธิพร เพ็ชรรัตน์

107 388100107 นางสาว สายรุ้ง แก้วค า

108 388100108 นางสาว เยาวลักษณ์ เหมืองห้า

109 388100109 นางสาว ศุภรักษ์สุดา มาปัญญา

110 388100110 นางสาว สุนิษา คนบาง

111 388100111 นางสาว รัชนีกร ดงดอน

112 388100112 นางสาว วิชฎาพร นนทโคตร

113 388100113 นางสาว ดวงกมล จันทร์เช้ือ

114 388100114 นางสาว ดลยา ทองแท่ง

115 388100115 นางสาว สุภาวดี สิงห์สิน

116 388100116 นางสาว นฐสร ธนะสังข์

117 388100117 นางสาว ธนิดา เอมรัฐ

118 388100118 นางสาว กรรณิการ์ จิตอารี

119 388100119 นางสาว จุฑาภรณ์ แสงอรุณ

120 388100120 นางสาว อัจฉรา วาณิชฤทธิกานต์

121 388100121 นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม

122 388100122 นางสาว พจมาน เม่งม่ังมี

123 388100123 นางสาว เฉลิมพร พรมกอง

124 388100124 นางสาว จุฑารัตน์ กล่ินประศรี

125 388100125 นางสาว หน่ึงฤทัย งามทรง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

126 388100126 นางสาว เพ็ญนภา สุขใส เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100126

127 388100127 นางสาว อรทัย ทรัพย์โฮ้ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100150

128 388100128 นางสาว ภัสราภรณ์ น่ิมอ่อน สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

129 388100129 นางสาว จันทร์เพ็ญ เทศวัง ห้องสอบท่ี 6

130 388100130 นางสาว วิภาวี พูลทวี อำคำรชินรำช ห้อง 1209 ช้ัน 2

131 388100131 นางสาว วิภา เอ่ียมมเมือง

132 388100132 นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม

133 388100133 นางสาว ศรสลัก ช้างทอง

134 388100134 นางสาว ชฎาพร แสงเงิน

135 388100135 นางสาว ปุณยนุช ทวีกสิกรรม

136 388100136 นางสาว ปาริชาติ ปานทอง

137 388100137 นางสาว อรพิน ใจบุญ

138 388100138 นางสาว คณภรณ์ สิงห์ทอง

139 388100139 นางสาว รัชฎาพร รอดไพร

140 388100140 นางสาว สาริสา ค าเขียว

141 388100141 นาง อัมรา บางสาลี

142 388100142 นางสาว ชาริสา เงินเส็ง

143 388100143 นางสาว กายจนา ใจดี

144 388100144 นางสาว ปิยดา พัดแสง

145 388100145 นางสาว ณัฐธิดา นากแนม

146 388100146 นางสาว นุชชาดา ขุนบุญ

147 388100147 นางสาว รัตติยา พรมมาวัน

148 388100148 นางสาว สุปราณี บุญย้ิม

149 388100149 นางสาว วิภาวี เพ็งพุ่ม

150 388100150 นาง พิศมัย คณะแพง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

151 388100151 นางสาว บุญญรัตน์ บารมี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100151

152 388100152 นางสาว กัญญารัตน์ บวบดี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100175

153 388100153 นางสาว กาญจนา ผิวพรรณ์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

154 388100154 นางสาว เนตรชนก สิมมา ห้องสอบท่ี 7

155 388100155 นางสาว จิราภรณ์ สมปาน อำคำรชินรำช ห้อง 1210 ช้ัน 2

156 388100156 นางสาว ทิพาวรรณ อินแปง

157 388100157 นางสาว เพียงนภา แสงสว่าง

158 388100158 นางสาว ฐานิตา จันทร์ศร

159 388100159 นางสาว ฑิฆัมพร ม่ังมี

160 388100160 นาง กนิษฐา เกิดมี

161 388100161 นางสาว วราภรณ์ จันทะคีรี

162 388100162 นางสาว จารุวรรณ สิงหา

163 388100163 นางสาว ณัฐชา บัวค า

164 388100164 นางสาว อาซีลา ตาเห

165 388100165 นางสาว ธนาภา ชมดวง

166 388100166 นางสาว ธมลวรรณ เมฆทับ

167 388100167 นางสาว น้ าฝน ราชดี

168 388100168 นางสาว พัชรี อินบุญ

169 388100169 นางสาว สุพิตตา พิมพ์บัวมี

170 388100170 นางสาว ขวัญนภา กุณาวงศ์

171 388100171 นางสาว วรารัตน์ อุ่นค า

172 388100172 นางสาว วนิดา เฟ่ืองรุ้ง

173 388100173 นางสาว สุวรรณหงส์ ทศเทียน

174 388100174 นางสาว ฉัตรทิกา อินเมฆ

175 388100175 นางสาว สมพิศ วันทา



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

176 388100176 นาย กิติกร สิทธิโสด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100176

177 388100177 นางสาว ทิสา แป้นแหลม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100200

178 388100178 นางสาว ธัญทิพ จันทร์อ่อน สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

179 388100179 นางสาว วิไลวรรณ บางย้ิม ห้องสอบท่ี 8

180 388100180 ว่าท่ี ร.ต. ธวัชชัย คงอรุณ อำคำรชินรำช ห้อง 1211 ช้ัน 2

181 388100181 นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา

182 388100182 นางสาว สายทอง สิงห์แรง

183 388100183 นางสาว ศิริวรรณ ศรีสุข

184 388100184 นางสาว มาลีนีย์ จ าเริญเกษตรกิจ

185 388100185 นาง ณัฐริกา ศรีวัง

186 388100186 นางสาว สุรีย์พร พรรณทา

187 388100187 นางสาว จริญญา นครโสภา

188 388100188 นางสาว พัชราภรณ์ โพสา

189 388100189 นางสาว พิมพ์ชนก บุญเชิดชู

190 388100190 นาง ชรินรัตน์ โลมะวิสัย

191 388100191 นาง น้ าผ้ึง อยู่ฤทธ์ิ

192 388100192 นางสาว แสงทิพย์ สายเครือชุ่ม

193 388100193 นางสาว รุ่งเพชร ม่วงมี

194 388100194 นางสาว จีดาภา จันทร์ศิริ

195 388100195 นางสาว พรพิมล ชูทอง

196 388100196 นางสาว ถนอมรัตน์ จันทฆาต

197 388100197 นางสาว อรัญญา เรือนก้อน

198 388100198 นางสาว ธันย์ชนก โพธ์ิศรี

199 388100199 นางสาว พัชราภรณ์ ปัญญาว่อง

200 388100200 นาย สิทธิเดช น้อยนาค



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

201 388100201 นางสาว กันต์ติมา บัวเกตุ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100201

202 388100202 นาง ฤทัยรัตน์ ดอกบัว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100225

203 388100203 นางสาว ล าพวน คงแจ้ง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

204 388100204 นางสาว ศิริรัตน์ ต่ิวสร้อย ห้องสอบท่ี 9

205 388100205 นางสาว นฤมล พินเกตุ อำคำรชินรำช ห้อง 1212 ช้ัน 2

206 388100206 นางสาว รัตติกาล ราชบรรจง

207 388100207 นางสาว ศิริพร เวียงนาค

208 388100208 นางสาว วิภา เอ่ียมแย้ม

209 388100209 นางสาว สุนิสา ราชนิยม

210 388100210 นางสาว สุวนันท์ รสฉ่ า

211 388100211 นางสาว สุมาลี เจริญรัตน์

212 388100212 นางสาว สุชาดา บูชาศรี

213 388100213
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง จิรวัฒนา หวังเดช

214 388100214 นางสาว ณัชปัญญพัฒน์ เตชินีธนิกกุล

215 388100215 นางสาว ฐิติพร อุปสม

216 388100216 นางสาว ปิยะนุช ขันแก้ว

217 388100217 นางสาว หทัยทิพย์ นิลเนียม

218 388100218 นางสาว สมฤดี ร้อยแก้ว

219 388100219 นางสาว ปวีณา บัวค า

220 388100220 นางสาว น้ าผ้ึง คงเพ็ชร

221 388100221 นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี

222 388100222 นางสาว โศรดา มูนประมวล

223 388100223 นางสาว กฤติกา กันกา

224 388100224 นางสาว สุภาพร พิใจ

225 388100225 นางสาว เยาวภา แก้วเล็ก



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

226 388100226 นางสาว สุชาดา ขจรน าโชค เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100226

227 388100227 นางสาว วรัตน์ฐา กระจ่างชัย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100250

228 388100228 นางสาว ปราณี ชูศรี สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

229 388100229 นางสาว ชูขวัญ อุตมหาราช ห้องสอบท่ี 10

230 388100230 นางสาว พัชรี นุ่มฝ้าย อำคำรชินรำช ห้อง 1303 ช้ัน 3

231 388100231 นางสาว ทิพรัตน์ กันใจสอน

232 388100232 นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์

233 388100233 นางสาว นุชจิรา ปัญญาสา

234 388100234 นางสาว น้ าทิพย์ มะลิลา

235 388100235 นาง อลิสา แจ่มใส

236 388100236 นางสาว ฤทัยรัตน์ น่วมค า

237 388100237 นางสาว หยาดพิรุฬ วงศ์ใจทิพย์

238 388100238 นาง นาวินี งงงวย

239 388100239 นางสาว สุรีย์พร พิมพิลา

240 388100240 นางสาว ศศิธร แสนยศ

241 388100241 นางสาว แคททริยา ใจดี

242 388100242 นาง ธนวรรณ บุญโต

243 388100243 นางสาว พัทธนันท์ ปิยะวงษ์

244 388100244 นางสาว นวลจันทร์ นาคไธสง

245 388100245 นางสาว วารินทร์ แว่นแก้ว

246 388100246 นางสาว ณัฎฐาพร ทาป้ัน

247 388100247 นาง วีภาวี บัวแก้ว

248 388100248 นางสาว ทับทิม โพธ์ิพุฒ

249 388100249 นางสาว รัตน์ทพร ทองด่านตก

250 388100250 นางสาว พักตร์พิกุล บุญมา



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

251 388100251 นางสาว อุรารัตน์ บุญส่วน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100251

252 388100252 นางสาว จันทร์วดี บ ารุงญาติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100275

253 388100253 นางสาว นิตยา แถลงสุข สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

254 388100254 นางสาว รัตนาภรณ์ เนียมหอม ห้องสอบท่ี 11

255 388100255 นางสาว เจียระไน ม่วงไหม่ อำคำรชินรำช ห้อง 1304 ช้ัน 3

256 388100256 นางสาว วิราวรรณ ภักดี

257 388100257 นางสาว ศุภัสรา คชรินทร์

258 388100258 นางสาว ภัทรภรณ์ ทับเนินทอง

259 388100259 นางสาว ปรียาพร ม่วงประเสริฐ

260 388100260 นางสาว รสสุคนธ์ อ่วมสิน

261 388100261 นางสาว วิภาพร จรช่ืน

262 388100262 นางสาว วรรณภา แดนดิน

263 388100263 นางสาว ฤทัยรัตน์ ประสาทเขตต์การณ์

264 388100264 นางสาว อรุโณทัย หอมสุข

265 388100265 นางสาว กรวีร์ พิมล

266 388100266 นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง

267 388100267 นางสาว ปภาวดี ธิโนชัย

268 388100268 นาง บุษราพรรณ นรินทร์รัตน์

269 388100269 นางสาว ทิยาพร มณีโคต

270 388100270 นางสาว สมมะนัด จันโต

271 388100271 นางสาว สุภารัตน์ ทับทิมหิน

272 388100272 นางสาว มานิดา ค าโอด

273 388100273 นางสาว นภาพร ดับปากพิง

274 388100274 นางสาว ธัญรัตน์กชกร แขนง

275 388100275 นาง อุษณียาภรณ์ ภักดีไทย



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

276 388100276 นางสาว ศรัญญา แก้วมนต์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100276

277 388100277 นางสาว สมาพร ไชยอุดม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100300

278 388100278 นางสาว ปรารถนา ปัญญาสิทธ์ิ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

279 388100279 นางสาว ศุภกร จงปลอบกลาง ห้องสอบท่ี 12

280 388100280 นางสาว สิริพร ป้องเส้า อำคำรชินรำช ห้อง 1305 ช้ัน 3

281 388100281 นางสาว พิมพ์ผกา พุ่มพวง

282 388100282 นางสาว ดวงฤดี ผลประสาท

283 388100283 นางสาว ศันสนีย์ ค าธาตุ

284 388100284 นางสาว พรทิพย์ วรรณงาม

285 388100285 นางสาว จันทนา ค้าวัตถุ

286 388100286 นางสาว วิภาพร เทียรเขียว

287 388100287 นางสาว จิราภรณ์ กองเกิด

288 388100288 นางสาว สุนิษา บุญตา

289 388100289 นางสาว ร่วมฤดี วาสรส

290 388100290 นางสาว อนุสรา อยู่ฤทธ์ิ

291 388100291 นางสาว รุ่งอรุณ บุญศรี

292 388100292 นางสาว มาลี พิศวาท

293 388100293 นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม

294 388100294 นางสาว พรนิกุล ย่องใย

295 388100295 นาง จุไลรัตน์ ภู่ระหงษ์

296 388100296 นาง มาณี ตันชอน

297 388100297 นางสาว กาญจนัฐสิณี ไชยศิลป์

298 388100298 นางสาว รสสุคนธ์ พิมเอ่ียม

299 388100299 นางสาว ณัชติมา ใจมา

300 388100300 นางสาว จิรัชยา ค าแปง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

301 388100301 นางสาว ภคพร เสียงดี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100301

302 388100302 นางสาว วรรณนิษา รัตนสิทธ์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100325

303 388100303 นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

304 388100304 นางสาว หทัยรัตน์ ปัญญาใจ ห้องสอบท่ี 13

305 388100305 นางสาว ลลิตา มะโนปา อำคำรชินรำช ห้อง 1306 ช้ัน 3

306 388100306 นางสาว จิตร่ืน นาคมูล

307 388100307 นางสาว กัญญารัตน์ เต็นยะ

308 388100308 นางสาว กิตติกา วันตานาม

309 388100309 นางสาว ธนาพร สุรินทร์

310 388100310 นางสาว สุพัตรา แผงชาติ

311 388100311 นางสาว สุกัญญา พรมภัย

312 388100312 นางสาว บวรลักษณ์ ชัยภัทรธนชนฆ์

313 388100313 นางสาว วินัย เพียล าแขก

314 388100314 นางสาว ปุณณ์ชิสา ไชยอัศวโสภณ

315 388100315 นาง หยาดพิรุณ ปิงไฝ

316 388100316 นางสาว สุธาทิพย์ ละโส

317 388100317 นางสาว รัตนา ทิพโสฐ

318 388100318 นางสาว ดวงฤทัย คนตรง

319 388100319 นางสาว อิสรียา โนคาน

320 388100320 นางสาว วริยา หวังสุด

321 388100321 นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์

322 388100322 นางสาว อภิญญา รูปสวย

323 388100323 นางสาว ชุลีรัตน์ แสนจุ้ย

324 388100324 นางสาว วาสนา สร้อยสมุทร

325 388100325 นางสาว ธนิดา กาญจนจันทร์



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

326 388100326 นางสาว พนิดา กวยทะวิมล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100326

327 388100327 นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100350

328 388100328 นางสาว วิไล โพธิตา สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

329 388100329 นางสาว กมลมาลย์ โปร่งใจ ห้องสอบท่ี 14

330 388100330 นาง วิไลวรรณ จันน้ าคบ อำคำรชินรำช ห้อง 1307 ช้ัน 3

331 388100331 นาง อภิรดี ฉิมไทย

332 388100332 นางสาว ดุษฎีพร อู่ทรัพย์

333 388100333 นางสาว จิราพร สีโห้

334 388100334 นาง สิตาภรณ์ คตสุข

335 388100335 นางสาว อนุสรา เรือนสอน

336 388100336 นางสาว เกวลี นาพุก

337 388100337 นาง อรุณ คุ้มครอง

338 388100338 นางสาว นิศานาถ มางาม

339 388100339 นางสาว อัมพวัน แข็งกล้า

340 388100340 นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม

341 388100341 นางสาว ขนิษฐา อ้วนใหญ่

342 388100342 นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว

343 388100343 นาย กฤษณพงษ์ เหล่ารอด

344 388100344 นางสาว นิตยา สุธงษา

345 388100345 นางสาว จิรชยา ดีโต

346 388100346 นางสาว ปาริชาต ล้านพลแสน

347 388100347 นางสาว อลิสา รกไพร

348 388100348 นางสาว อังสุนีย์ เครือสุข

349 388100349 นางสาว พัชราภรณ์ อ าพร

350 388100350 นางสาว สุชิราภรณ์ สีสูง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

351 388100351 นาง นภัศภรณ์ วันก่ิง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100351

352 388100352 นางสาว สุดารัตน์ พุ่มเจริญ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100375

353 388100353 นางสาว เรณู อุ่นเต่า สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

354 388100354 นาง กัญญาภัค เพชรพูล ห้องสอบท่ี 15

355 388100355 นางสาว ธัญญารัตน์ โพธ์ิทอง อำคำรชินรำช ห้อง 1308 ช้ัน 3

356 388100356 นางสาว พนิดา โพธาเมือง

357 388100357 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา

358 388100358 นางสาว ธรรญพร เข่ือนเพชร

359 388100359 นาย บฎิลพัฒณ์ วิลาศ

360 388100360 นางสาว วรรณิศา รังแสง

361 388100361 นาง ญาณิศา แสนเมือง

362 388100362 นางสาว จริยา น้อยเขียว

363 388100363 นางสาว จริญญา เวชศักด์ิสิทธ์ิ

364 388100364 นางสาว อาชู มาเยอะ

365 388100365 นางสาว พรรณทิพย์ นาคพัน

366 388100366 นางสาว ลัดดา ยอดเย่ียม

367 388100367 นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ

368 388100368 นางสาว ม่ิงขวัญ แก่งอินทร์

369 388100369 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์

370 388100370 นาง กาญจนา บุญอ่อง

371 388100371 นางสาว นุจรินทร์ แก้วชูเชิด

372 388100372 นางสาว อุษณีย์ สีทาสังข์

373 388100373 นาง แสงดาว สงจันทร์

374 388100374 นางสาว อนุศรา มากกระโทก

375 388100375 นางสาว นิภาพร ศรีสุนทร



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

376 388100376 นาง วิลาวรรณ กล่ินทอง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100376

377 388100377 นางสาว ศรัณยา ทองงามข า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100400

378 388100378 นางสาว นพรัตน์ ม่วงทิม สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

379 388100379 นางสาว พิมพ์วิภา ยุงทอง ห้องสอบท่ี 16

380 388100380 นางสาว พัชรินทร์ บุญรัตน์ อำคำรชินรำช ห้อง 1309 ช้ัน 3

381 388100381 นางสาว สุนิษา ช้างสีทอง

382 388100382 นางสาว ฉัตรทริกา โสภา

383 388100383 นางสาว ญาณี เส็งทอง

384 388100384 นางสาว อ้อยใจ ซามาตย์

385 388100385 นางสาว สุพัตรา คงบาง

386 388100386 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์

387 388100387 นางสาว ชนิสรา แสงโสด

388 388100388 นางสาว มุกธิดา สารแก้ว

389 388100389 นางสาว นุชาดา จันทะกาว

390 388100390 นางสาว อรรัมภา พรมชัย

391 388100391 นางสาว เกศศินี เดชก าจร

392 388100392 นางสาว วฐิตา ก๋าวงศ์วิน

393 388100393 นางสาว อรณี มากมี

394 388100394 นางสาว วราภรณ์ ทองบุญรอด

395 388100395 นางสาว อนุสรา อินต๊ะวิชัย

396 388100396 นางสาว วารุณี เช้ือปู่คง

397 388100397 นางสาว เสาวลักษณ์ ญาณรส

398 388100398 นางสาว พุดตาล ไกรกิจราษฏร์

399 388100399 นางสาว ศิริญญา ไชยโคตร์

400 388100400 นาง มัณฑิกา จ านงค์วัย



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

401 388100401 นางสาว สุกัญญา วงษ์มานิตย์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100401

402 388100402 นางสาว นันฑิตา คงทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100425

403 388100403 นางสาว วัลลลี ค าอินทร์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

404 388100404 นางสาว พนมพร คงอยู่ ห้องสอบท่ี 17

405 388100405 นางสาว โชติธัญญานันท์ ทองมาก อำคำรชินรำช ห้อง 1310 ช้ัน 3

406 388100406 นางสาว เรวดี นิลละออง

407 388100407 นางสาว สาริกา ไทยวงษ์

408 388100408 นางสาว ชนารัตน์ โชติช่ืน

409 388100409 นางสาว กฤษณา พุ่มดวง

410 388100410 นางสาว ธนิดา มากมาย

411 388100411 นางสาว ฐิตาภา สายวงค์

412 388100412 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เป่ียมแพร

413 388100413 นางสาว ชุติกาญจน์ ผาเจริญ

414 388100414 นาง สมจิตร ปัญญากุล

415 388100415 นางสาว อรทัย ค าคง

416 388100416 นางสาว วัลลภา งามเหลือ

417 388100417 นางสาว สายชล สังข์พรม

418 388100418 นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว

419 388100419 นางสาว นรรัตน์ ศิริต๊ะ

420 388100420 นางสาว ฐาปนี เทพสุข

421 388100421 นางสาว จริยา ยังสนิท

422 388100422 นางสาว ดวงนภา วิจิตรพงษา

423 388100423 นางสาว เกศินี หอมสิงทอง

424 388100424 นางสาว ทิพย์มณฑา วงษ์ธัญกรรม

425 388100425 นางสาว น้ าฝน ศึกษา



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

426 388100426 นางสาว สุภาวดี นวลค า เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100426

427 388100427 นางสาว สาริณี มังคลาด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100450

428 388100428 นาง ผกาวรรณ ระดีรมย์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

429 388100429 นางสาว อ าภา สุทธะ ห้องสอบท่ี 18

430 388100430 นางสาว ชลธิชา เต่านนท์ อำคำรชินรำช ห้อง 1311 ช้ัน 3

431 388100431 นางสาว นาขวัญ สุขนันท์

432 388100432 นางสาว วิภานันท์ จันค าเรือง

433 388100433 นางสาว สุดา แสงรัตน์

434 388100434 นางสาว กมลลักษณ์ ฉิมมาลี

435 388100435 นาง สุรัตน์ ม่ันนาค

436 388100436 นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจศรี

437 388100437 นางสาว สมฤดี เอ่ียมตาล

438 388100438 นางสาว สุมิตรา จิตมะโน

439 388100439 นางสาว กัญยรัตน์ นาคมี

440 388100440 นางสาว วิภาวดี ชาวดร

441 388100441 นาง พฤกศชา บวบมี

442 388100442 นางสาว วราภรณ์ เขียวเหลือง

443 388100443 นางสาว นิสา ส ารี

444 388100444 นางสาว ภัทรวดี สร้อยปา

445 388100445 นางสาว สุณิสา มีสวัสด์ิ

446 388100446 นางสาว เสาวลักษณ์ กาเงิน

447 388100447 นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ

448 388100448 นางสาว สุวนันท์ ขันอาสวะ

449 388100449 นางสาว ธนาภรณ์ จันทะคุณ

450 388100450 นางสาว ลัดดาวัลย์ กัลยาประสิทธ์ิ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

451 388100451 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วดิษฐ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100451

452 388100452 นางสาว รณิดา จันทร์เกตุ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100475

453 388100453 นางสาว กุณฑิกา ทาปง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

454 388100454 นางสาว สุภาพร หนุนเพ่ิม ห้องสอบท่ี 19

455 388100455 นางสาว พจนา ฟองจางวาง อำคำรชินรำช ห้อง 1312 ช้ัน 3

456 388100456 นางสาว สุนี พลเดชา

457 388100457 นางสาว วรรณวิสา หาญเชิงชัย

458 388100458 นางสาว นรีรัตน์ มงคลทับ

459 388100459 นางสาว จิภากร อินภิรมย์

460 388100460 นางสาว มณีรัตน์ รุ่งอินทร์

461 388100461 นางสาว นันทัชพร สิงห์หันต์

462 388100462 นางสาว ศิราภรณ์ ไมตรัตน์

463 388100463 นางสาว ผุสดี มณี

464 388100464 นางสาว มนสิกานต์ แผ่ือแผ่

465 388100465 นางสาว สุวิมล สวัสดีมงคล

466 388100466 นางสาว นิภา โชติรัตน์

467 388100467 นางสาว บุษบา จินดาจ ารูญ

468 388100468 นางสาว อัจฉราพร มหาวัน

469 388100469 นางสาว นภาวรรณ สีเหลือง

470 388100470 นางสาว นพรัตน์ ศรีโสภา

471 388100471 นางสาว วิไลลักษณ์ แจ้งโถง

472 388100472 นางสาว วนิดา สายสุภา

473 388100473 นางสาว ศิริพร จากป้ัน

474 388100474 นางสาว ฤทัยรัตน์ วงศ์สวัสด์ิ

475 388100475 นางสาว ศศิธร ไชยยา



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

476 388100476 นางสาว ทิพยาภรณ์ จันทร์รักษ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100476

477 388100477 นางสาว พรพิมล วังน้อย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100500

478 388100478 นางสาว ศยามล เทศธรรม สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

479 388100479 นางสาว ยุพิน มังคะละ ห้องสอบท่ี 20

480 388100480 นางสาว จุฑามาศ อยู่ม่ัน อำคำรชินรำช ห้อง 1313 ช้ัน 3

481 388100481 นางสาว ชลิตา ณ วีเชียร

482 388100482 นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง

483 388100483 นางสาว ปัทมา อุ่นอ้วน

484 388100484 นางสาว จิตรวดี ค าเด่นเหล็ก

485 388100485 นางสาว ศศิธร ไชยธงรัตน์

486 388100486 นางสาว นิภาดา แก้วทอง

487 388100487 นางสาว จิตสุภา มะโนนัย

488 388100488 นาง กัญญาณัฐ ยศสูงเนิน

489 388100489 นางสาว สุดารัตน์ เป็งหล้า

490 388100490 นางสาว ขัญกมล วงค์ด่อน

491 388100491 นางสาว ขนิษฐา อินทร์เกิด

492 388100492 นางสาว อุมาพร เทพบาท

493 388100493 นางสาว พรธิดา เอ่ียมพิพิธภักดี

494 388100494 นางสาว ญาณิศา แสนสุวรรณ

495 388100495 นาง ณัฐวรา บัวอ่อน

496 388100496 นางสาว รัตนา ปัญญา

497 388100497 นางสาว ทิวา แก้วสวรรค์

498 388100498 นางสาว จุฑารัตน์ เครืออุ่น

499 388100499 นางสาว ทิพปภา ไข่ค า

500 388100500 นางสาว สิริกัญญา อินต๊ะเสาร์



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

501 388100501 นางสาว สุณีสา สารีเป้ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100501

502 388100502 นางสาว นงนุช นาคแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100525

503 388100503 นางสาว น้ าอ้อย กันหนองขาม สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

504 388100504 นาง ภัทรมน หอยสังข์ ห้องสอบท่ี 21

505 388100505 นางสาว อุบลรัตน์ สีบุญ อำคำรชินรำช ห้อง 1403 ช้ัน 4

506 388100506 นางสาว กันยกา มีทา

507 388100507 นางสาว สุดใจ ถ่ินน้ าใส

508 388100508 นางสาว ณัฐณิชา ชะนะ

509 388100509 นางสาว ชุติมา เม่นหมอก

510 388100510 นาง สิตานันญ์ สุทธิ

511 388100511 นางสาว รัชฎา กันทิยา

512 388100512 นาง จันทร์จิรา แสงดารา

513 388100513 นางสาว รสสุคนธ์ ศาลางาม

514 388100514 นางสาว ณัฐดาร์ วิจิตรโชติ

515 388100515 นางสาว อุบลรัตน์ สีแดง

516 388100516 นางสาว อุมาพร ข าช้าง

517 388100517 นางสาว อรณี จันต๊ะอุตม์

518 388100518 นางสาว นฤมล วันจ๋ิว

519 388100519 นางสาว วรรณรัตน์ เอกนะสิน

520 388100520 นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีชาติ

521 388100521 นางสาว กนกพร เสือข า

522 388100522 นางสาว ฑิตฐิตา ม่ันภักดี

523 388100523 นางสาว นิศากร แสงวันนา

524 388100524 นางสาว จินตนา เงินสุข

525 388100525 นาง สรินญา เพชรเมือง



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

526 388100526 นางสาว ธัญพิมพ์ มะนิลทิพย์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100526

527 388100527 นาง ปวีณา ฟุ่มเฟือย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100550

528 388100528 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อินทสุวรรณ์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

529 388100529 นางสาว วาสนา อินทร์ชัยภูมิ ห้องสอบท่ี 22

530 388100530 นางสาว ภาวิณี จันต๊ะ อำคำรชินรำช ห้อง 1404 ช้ัน 4

531 388100531 นางสาว สุพิชญา ชวนย้ิม

532 388100532 นาง นภาพร จันลออ

533 388100533 นาง ศศิธาภรณ์ ฤทธ์ิเทพ

534 388100534 นางสาว ณานุรักษ์ เงินโพธ์ิกลาง

535 388100535 นางสาว ทัตพิชา ตันจันทรโชติ

536 388100536 นางสาว จรรยา ค าตะวงษ์

537 388100537 นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย

538 388100538 นางสาว สุปราณี ขาวป้อม

539 388100539 นางสาว สุกัญญา ขวัญเผือก

540 388100540 นางสาว กมลรัตน์ อินทบาล

541 388100541 นางสาว ทิพย์อาภา เสือเสน

542 388100542 นางสาว ธัญลักษณ์ แทนง้ิว

543 388100543 นางสาว วนันยา คงปันนา

544 388100544 นาง สังวาลย์ สิทธิศรี

545 388100545 นางสาว ยุภาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา

546 388100546 นาง จรุญรัตน์ ม่ันนุช

547 388100547 นางสาว ดวงจันทร์ ภูปุย

548 388100548 นาง ทาริกา เง่ืองจันทอง

549 388100549 นาง ปริชญาภรณ์ ต้ังตระกูล

550 388100550 นางสาว รสริน วุฒิสาร



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

551 388100551 นางสาว น้ าฝน ทรงพุฒิ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100551

552 388100552 นางสาว รุ้งระวี วงษ์พิทักษ์ชัย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100575

553 388100553 นางสาว กานติมา อรัญสร สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

554 388100554 นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว ห้องสอบท่ี 23

555 388100555 นางสาว ศุริสา ขาวแดง อำคำรชินรำช ห้อง 1405 ช้ัน 4

556 388100556 นาง อ าไพ ไชยอินทร์

557 388100557 นางสาว น้ าฝน แสนนาม

558 388100558 นาย ณัฐพงษ์ ผักไหม

559 388100559 นางสาว ตรีรัตน์ พรมเวลา

560 388100560 นางสาว อัญชลี คุ้มเขต

561 388100561 นางสาว สุวนันท์ คิดสุข

562 388100562 นางสาว พรนิภา เรือนอินทร์

563 388100563 นางสาว วิภาภัค เอ้ือถนอม

564 388100564 นางสาว ลลิตา เล่ายี

565 388100565 นางสาว วีระตรี ดีฤสานต์

566 388100566 นาง จินดารัตน์ ค าสอนทา

567 388100567 นางสาว นุชจรี ใจอินถา

568 388100568 นางสาว พิมพ์พิชชา นาเมืองรักษ์

569 388100569 นางสาว สุจิตรา อ่ าทอง

570 388100570 นางสาว อรอุมา เกตบุตร

571 388100571 นางสาว กนกกานต์ จันทร์ศิริ

572 388100572 นางสาว วิไลรัตน์ พรมมินทร์

573 388100573 นางสาว ณัทชลิกา ศรีบัว

574 388100574 นางสาว กัลยาณี มะลิ

575 388100575 นางสาว โยษิตา ฤกษ์เจริญ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

576 388100576 นางสาว ปรียานุช ดวงตาน้อย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100576

577 388100577 นางสาว ลลินตา พันธากูล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100600

578 388100578 นางสาว เพ็ญพร พลลาภ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

579 388100579 นางสาว พิชญ์สินี ขันตี ห้องสอบท่ี 24

580 388100580 นางสาว จิรพร ไชยแก้ว อำคำรชินรำช ห้อง 1406 ช้ัน 4

581 388100581 นางสาว ปิยะนาถ อ่ิมเพ็ง

582 388100582 นางสาว ยุพาวรรณ เอ่ียมอุไร

583 388100583 นางสาว นิภาพร เร่ียมเจริญ

584 388100584 นางสาว ชุตินันท์ สีหะวงษ์

585 388100585 นาย ชาญวิทย์ ปลายเนตร

586 388100586 นางสาว ปวีณา จันทรา

587 388100587 นางสาว นิศาชล งูน่ิม

588 388100588 นางสาว ดวงถวิล อยู่อ้น

589 388100589 นางสาว นุชนาฎ โลนุชิต

590 388100590 นางสาว มิรันตี แก้วอาทะ

591 388100591 นางสาว วนิศรา อินเช้ือ

592 388100592 นางสาว ณัฐฐิตา ไข่สนอง

593 388100593 นาง วรางค์สิริ ณ พัทลุง

594 388100594 นางสาว พาฝัน พานิชกิจ

595 388100595 นางสาว ปริตตา วันเนตร

596 388100596 นางสาว พงษ์นภา กัสยประเสริฐ

597 388100597 นางสาว นพรัตน์ บุญเล้ียง

598 388100598 นางสาว เนวิน กระจา

599 388100599 นาง วิไล นครไทยภูมิ

600 388100600 นางสาว กฤษติกา สืบส าราญ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

601 388100601 นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100601

602 388100602 นางสาว อรัญญา อ่อนศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100625

603 388100603 นางสาว จุฬาลักษณ์ มูลแก้ว สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

604 388100604 นางสาว วิภาพร อุ้ยตา ห้องสอบท่ี 25

605 388100605 นางสาว สุดาพร กุดนอก อำคำรชินรำช ห้อง 1407 ช้ัน 4

606 388100606 นางสาว สุมาลี แซ่ต้ัง

607 388100607 นางสาว ยุวดี ขัดยอด

608 388100608 นางสาว จินดาพร แสนราชโสภา

609 388100609 นางสาว พัชริดา ลุนาหา

610 388100610 นางสาว สุรีรัตน์ โพธ์ิหวี

611 388100611 นางสาว เกศชกนก พลายกลาง

612 388100612 นางสาว พิไลวรรณ โลกค าลือ

613 388100613 นางสาว รัตนาภรณ์ ทาหอม

614 388100614 นาง โยพกา ดวงใจ

615 388100615 นางสาว ปณิฏฐา ค าภาแก้ว

616 388100616 นาง อภิชญา เนตรแสงสี

617 388100617 นางสาว รัตติกาล ปันอิน

618 388100618 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล

619 388100619 นางสาว อชิรญาณ์ เข็มปัญญา

620 388100620 นาง ดาราวดี แซ่โซ้ง

621 388100621 นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช

622 388100622 นาย ยุรนันท์ บัวระภา

623 388100623 นางสาว พิชามญช์ุ ข าน้อย

624 388100624 นาง กานดา เพ่ิมทรัพย์

625 388100625 นางสาว จิราพร พูลย้ิม



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

626 388100626 นางสาว มาตา ภาระกุล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100626

627 388100627 นางสาว เบญจวรรณ บรรพต ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100650

628 388100628 นาง จารุวรรณ อุปถัมภานันท์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

629 388100629 นางสาว วัชรินทร์ ค ามูล ห้องสอบท่ี 26

630 388100630 นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า อำคำรชินรำช ห้อง 1408 ช้ัน 4

631 388100631 นางสาว เรณู จันทร์พุฒ

632 388100632 นางสาว อุษา ภูวิใจ

633 388100633 นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี

634 388100634 นางสาว อุษา เจริญแนว

635 388100635 นาง จีรนันท์ เทียนขาว

636 388100636 นาง แสงเดือน ทวีสุข

637 388100637 นางสาว เนตรนภา เอ่ียมพุก

638 388100638 นาง สวง บุญอ้น

639 388100639 นางสาว พราวพิลาส บัวเผ่ือน

640 388100640 นางสาว ปภาวีธนภรณ์ แสงเงาเสือ

641 388100641 นางสาว พรรษา สังฆคุณ

642 388100642 นางสาว ลดาวัลย์ สิงห์อินทร์

643 388100643 นางสาว นุจรี ชาญชัยวีระพันธ์

644 388100644 นางสาว วัชรี ป่ินเพชร

645 388100645 นางสาว กฤตยา งมโปร่งเบ้ีย

646 388100646 นางสาว ลลิตา บุญญะ

647 388100647 นางสาว จิราทิพย์ นันทา

648 388100648 นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม

649 388100649 นางสาว ช่อทิพย์ สุวรรณ์สิงห์

650 388100650 นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

651 388100651 นาง จันจิรา นวลแหยม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100651

652 388100652 นาง ศนิสา พ่วงชาวนา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100675

653 388100653 นางสาว จันทนา ตุงคะศิริ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

654 388100654 นางสาว ปิยะกรณ์ อ่อนตานา ห้องสอบท่ี 27

655 388100655 นางสาว ชัญญาชิด สุดชา อำคำรชินรำช ห้อง 1409 ช้ัน 4

656 388100656 นางสาว ชนิกานต์ หายทุกข์

657 388100657 นาง น้ าค้าง นาพิจิตร

658 388100658 นางสาว จิราพร เพ็ญจันทร์

659 388100659 นางสาว ชรัมพร สุทธิวรวิทย์

660 388100660 นางสาว อรัญญา วงศ์เครือ

661 388100661 นางสาว สุพัตรา สุยะ

662 388100662 นางสาว ปานทิพย์ แสนประสิทธ์ิ

663 388100663 นางสาว ฐิติรัตน์ งามนิธิจารุเมธี

664 388100664 นางสาว สมหญิง หมีคุ้ม

665 388100665 นาง มินา โมพันธ์ุ

666 388100666 นางสาว แพรวพรรณ ข าเขียว

667 388100667 นางสาว ปวีณา เทพราชา

668 388100668 นางสาว ศิริพร แพงแก้ว

669 388100669 นางสาว ชนิดา เกษแก้ว

670 388100670 นางสาว พัชรพร พรมเพ็ชร

671 388100671 นางสาว นิศาชล เทียมศร

672 388100672 นาง สุภาพร ฤทธ์ิรอด

673 388100673 นางสาว ล าพึง จันทะคุณ

674 388100674 นาง สายสุนีย์ ปัญญาวธานุกูลกิจ

675 388100675 นางสาว ปภาดา โตเคลือดี



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

676 388100676 นางสาว กวินท์รัศม์ิ กล่ าเหม็ง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100676

677 388100677 นางสาว วิภารัตน์ แผลงศร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100700

678 388100678 นางสาว สุพัตรา ค าตะ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

679 388100679 นางสาว ชญานี ค าเอก ห้องสอบท่ี 28

680 388100680 นางสาว สนธยา ทับตุ่น อำคำรชินรำช ห้อง 1410 ช้ัน 4

681 388100681 นางสาว รุ่งทิวา ต่อสนิท

682 388100682 นางสาว ธิดารัตน์ จันอุ่น

683 388100683 นางสาว นิภาพร ตรีหยัน

684 388100684 นาง กรรณิการ์ พรมภักด์ิ

685 388100685 นางสาว ศิรินันท์ มองมาก

686 388100686 นางสาว วิรัชดา คงเกตุ

687 388100687 นาง ใบเตย จรบุรมย์

688 388100688 นางสาว กมลฉัตร มาชม

689 388100689 นางสาว รัตติกาล ทะทิพย์

690 388100690 นางสาว กฤตติยา แก้วม่วง

691 388100691 นางสาว สุพรรณี จักรขุนซี

692 388100692 นางสาว ขวัญจิต จันทร์เสา

693 388100693 นางสาว เกวลี ขันตี

694 388100694 นางสาว พณิตา อ้นอิน

695 388100695 นางสาว สาริณี นครชัยศรี

696 388100696 นางสาว ธีรรัตน์ เทพบุรี

697 388100697 นางสาว วรรณณา จันพงษ์

698 388100698 นางสาว ชลธิชา ช่วยท้าว

699 388100699
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ดลยา เดชเดชะ

700 388100700 นาย จักรกฤษณ์ กันแก้ว



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

701 388100701 นาง ธณงพร โจมาลา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100701

702 388100702 นางสาว สุจิตรา อ่ิมกระจ่าง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100725

703 388100703 นางสาว ชลิดตา ทองศรีจันทร์ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

704 388100704 นางสาว บุศรา อินสอาด ห้องสอบท่ี 29

705 388100705 นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย อำคำรชินรำช ห้อง 1411 ช้ัน 4

706 388100706 นางสาว พิชามญช์ุ บุญธรรม

707 388100707 นางสาว สกาวเดือน จุ้มเขียว

708 388100708 นางสาว เกศา เกษรนวล

709 388100709 นางสาว ศรัณย์พร ค าว่ิง

710 388100710 นางสาว ศรีพรรณ งอกข้ึน

711 388100711 นางสาว ชลยา รัตนโค้น

712 388100712 นาง สุกัลยา แสงปัญญา

713 388100713 นางสาว ศศิวิณี บุญสิทธ์ิ

714 388100714 นางสาว ศิริรัตน์ ค าสุวรรณ

715 388100715 นางสาว ศุภวราลักษณ์ ต่ายฝอย

716 388100716 นางสาว เสาวรถ อยู่ป้ัน

717 388100717 นางสาว เจน จันลี

718 388100718
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง วรพรรณ ลาค า

719 388100719 นาง สุวพิชญ์ สร้ายเพ็ช

720 388100720 นางสาว ชนาภา น าพร้อง

721 388100721 นางสาว อัญชลี โมอ่อน

722 388100722 นางสาว นิชา ซุยถัง

723 388100723 นางสาว รัศมี ธนะศรีรังกุล

724 388100724 นางสาว วรพรรณ นาคอัง

725 388100725 นางสาว พิมพ์ศิริ ประทุมมาศ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

726 388100726 นางสาว วิจิตรา ประสพสิน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100726

727 388100727 นางสาว เปมมิกา ถาวร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100750

728 388100728 นาย สมชาย ลือเฟ่ือง สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

729 388100729 นางสาว ชุติมา ชุมภูแสน ห้องสอบท่ี 30

730 388100730 นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ อำคำรชินรำช ห้อง 1412 ช้ัน 4

731 388100731 นางสาว อิงณภัสร์ วงษ์จิระกิตต์ิ

732 388100732 นางสาว วนัสดา วิทยา

733 388100733 นางสาว ประภาศรี รากะรินทร์

734 388100734 นางสาว ศิโรรัตน์ หาญรบ

735 388100735 นางสาว นภัสศัย วานิชรัตน์

736 388100736 นางสาว ลดาวัลย์ เครืออรุณรัตน์

737 388100737 นางสาว พยอม ทองโคตร

738 388100738 นางสาว ยุภาวดี ต้นกันยา

739 388100739 นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์

740 388100740 นางสาว วลีพร สืบเหล่ารบ

741 388100741 นางสาว ชลนดา จิรธนินท์กุล

742 388100742 นางสาว ปณิสรา อุดมทรัพย์โกคิน

743 388100743 นางสาว โสรัตน์ น้อยใจม่ัน

744 388100744 นางสาว ช่อลดา ศรีค าทา

745 388100745 นางสาว เบญจรงค์ ใหลเจริญ

746 388100746 นางสาว ปัญชลียา มหาพราหมณ์

747 388100747 นางสาว เยาวลักษณ์ เกิดช้ า

748 388100748 นางสาว เวณิกา พวงมาลา

749 388100749 นาย ณัฐวุฒิ ค าหล้า

750 388100750 นางสาว ชิตาพัณณ์ วังใจ



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)

กลุ่มวิชำปฐมวัย/อนุบำลศึกษำ

751 388100751 นาง ปรารถนา รุ่นแรก เลขประจ ำตัวผู้สอบ 388100751

752 388100752 นาง วาศนา ศุขโข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 388100768

753 388100753 นางสาว ไอยรินทร์ อินทะ สนำมสอบโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

754 388100754 นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ ห้องสอบท่ี 31

755 388100755 นางสาว สุทธิดา กาวิใจ อำคำรศรีศำสดำ ห้อง 3301 ช้ัน 3

756 388100756 นางสาว อนุชรี อินทร์แป้น

757 388100757 นางสาว อนันตา สังสน่ัน

758 388100758 นางสาว ลักษณ์ยา เพ็ชรบุญมี

759 388100759 นาง สุธารัตน์ น้อยแสง

760 388100760 นางสาว ฉัตรกมล พาทอง

761 388100761 นาง จันทร์จิรา แก้วมาเรียน

762 388100762 นางสาว ณัฏฐ์กุลดา ยอดบุญเรือง

763 388100763 นางสาว สิวานันท์ แสงดี

764 388100764 นางสาว สุรัสวดี พรมมา

765 388100765 นางสาว พนิดา มากด้วง

766 388100766 นางสาว มุทิตา กองบุญมา

767 388100767 นาง วิภาวรรณ ย้ิมประดิษฐ

768 388100768 นางสาว ปิยมาศ แจ่มใจหาญ


