
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 387800001 นางสาว ปวีณ์นุช รุ่งโรจน์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387800001

2 387800002 นางสาว อณุภา วงษ์น้อย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387800025

3 387800003 นาง สุพรรณี กาละพวก สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

4 387800004 นางสาว วิภาพร ป่ินประดับ ห้องสอบท่ี 36 อำคำรร่มเกล้ำสุพรรณกัลยำ

5 387800005 นาง เครือวัลย์ นิเวศนา ห้อง 435 ช้ัน 3

6 387800006 นาง อัญชิศฐา ผาทอง

7 387800007 นางสาว สุดหล้า พิทักตระกูลอนัญ

8 387800008 นาย ผดุงเกียรติ สุทธิ

9 387800009 นาง อัจฉราอรุณ ศิริศรีพิศาล

10 387800010 นาย ชยกร ยวงใย

11 387800011 นางสาว นลินรัตน์ คุ้มแสงเทียน

12 387800012 นางสาว สุลีพร จันทร์โท

13 387800013 นาย จาตุรนต์ รักอยู่

14 387800014 นางสาว วรวิษฎา อู่นาท

15 387800015 นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา

16 387800016 นาย วัชรพล อุนจะน า

17 387800017 นางสาว วิชุดา สดใส

18 387800018 นางสาว นภาพร ซินส าราญ

19 387800019 นางสาว วรรณิศา จันทิมา

20 387800020 นางสาว สุปรียา ม่ันใจ

21 387800021 นาง มะลิวัลย์ ค าเท่ียง

22 387800022 นางสาว สมศรี นายชัย

23 387800023 นางสาว วรรณวัฒนี ดอกพยอม

24 387800024 นาง สุกัญญา จันทนา

25 387800025 นางสาว จันทร์จิรา ทองท่าโพธ์ิ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำประถมศึกษำ



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)

กลุ่มวิชำประถมศึกษำ

26 387800026 นาย อภิเชฐ คงรอด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387800026

27 387800027 นาง รุ่งอรุณ เช้ือค า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387800050

28 387800028 นาง ขวัญตา วงศ์ด่อน สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

29 387800029 นางสาว อภิญญา นามเมือง ห้องสอบท่ี 37 อำคำรร่มเกล้ำสุพรรณกัลยำ

30 387800030 นางสาว ธัญสุดา แสงโสภา ห้อง 436 ช้ัน 3

31 387800031 นางสาว วรรณณา ขันตะเภา

32 387800032 นางสาว กมลวรรณ พลโต

33 387800033 นาย คณาธิป อังยงค์

34 387800034 นาง พรภินันท์ ภู่คล้ายพริษฐ์

35 387800035 นางสาว สุวรรณา สีมูลละ

36 387800036 นางสาว จิรัชยา ยงสม

37 387800037 นางสาว ปิยากร บุญกอด

38 387800038 นางสาว ผ่องนภา เคร่ืองแจ้

39 387800039 นางสาว วราภรณ์ หมีดาษ

40 387800040 นางสาว อรชร พุ่มใย

41 387800041 นางสาว วิมลพรรณ แววนิล

42 387800042 นางสาว สุดารัตน์ อุปนันท์

43 387800043 นางสาว ศันสนีย์ ห้องพ่วง

44 387800044 นาย ปัญญา ทองรักษ์

45 387800045 นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ

46 387800046 นางสาว พรพิมล ชมภูพาน

47 387800047 นางสาว สุวนันท์ หนูสุข

48 387800048 นาย ชาญวิทย์ การุณยรัต

49 387800049 นางสาว กมลพรรณ สุทธิ

50 387800050 นางสาว โสภิตา พ่ึงพัก



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)

กลุ่มวิชำประถมศึกษำ

51 387800051 นาย พรหมพนิต พรมโพธ์ิ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 387800051

52 387800052 นางสาว ช่ืนนภา พรมโพธ์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 387800066

53 387800053 นางสาว กาญจนา ตาลค า สนำมสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 

54 387800054 นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ ห้องสอบท่ี 38 อำคำรร่มเกล้ำสุพรรณกัลยำ

55 387800055 นาย จตุพร การะเกตุ ห้อง 437 ช้ัน 3

56 387800056 นาย พิชิตชัย ชาสอน

57 387800057 นาย พิมพ์วลัญช์ มาบุญมี

58 387800058 นาย อภิธาน เทพบาท

59 387800059 นางสาว ดรุณี นาคปาน

60 387800060 นาง ชลลดา จันทร์ตา

61 387800061 นางสาว ฐิตารีย์ รุ่งโรจน์ศุภกร

62 387800062 นาย ธิติพัทธ์ ทาริยะอินทร์

63 387800063 นางสาว จงรักษ์ บุญอยู่

64 387800064 นางสาว อารีย์ ขุมเพ็ชร

65 387800065 นาง วิไลลักษณ์ ประทุมทอง

66 387800066 นาง พรทิพย์ สายสร้อยเงิน


