
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 385100001 นางสาว เบญจวรรณ หมีน่ิม เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100001

2 385100002 นาย นัฐวุฒิ ทองประทับ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100025

3 385100003 นางสาว วันดี ศิริวงศ์ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

4 385100004 นาง ฐิตารีย์ ชุมพูอิน ห้องสอบท่ี 21

5 385100005 นางสาว นิตยา ปาจิตต์ อำคำร 9 ห้อง 915 ช้ัน 1

6 385100006 นาย วชิรวิทย์ เดชบุญ

7 385100007 นาง รติพร ตันมา

8 385100008 นางสาว ปัทมาพร ป้องฉิม

9 385100009 นางสาว ศิริพร มุงเมือง

10 385100010 นาย วัชรพุทธ์ิ เกตุเทศ

11 385100011 นางสาว วิไลรัตน์ สุนันตา

12 385100012 นางสาว ธัญญาพร สร้อยสน

13 385100013 นางสาว นลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน

14 385100014 นางสาว สุพรรณษา คอง

15 385100015 นาย สุรเดช มู้จันทร์

16 385100016 นางสาว สาลินี ค าแก้ว

17 385100017 นางสาว พิมพ์ฉวี เวียงนาค

18 385100018 นาย เฉลิมชัย ศรีสุรินทร์

19 385100019 นางสาว เบญจพร จันทร์มา

20 385100020 นางสาว ดวงพร จีระดิษฐ์

21 385100021 นางสาว นลินภรณ์ กาศแสวง

22 385100022 นางสาว นิจจารีย์ สีบุตดี

23 385100023 นางสาว พนิดา ไพรเพชรศักด์ิ

24 385100024 นาย วิเชียร ปานช่ืน

25 385100025 นางสาว จินณดาภา จ าปางาม

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

26 385100026 นาง อมราพร รวยแร เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100026

27 385100027 นาย สมภพ ฤดีราช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100050

28 385100028 นางสาว นิภาพร อ๊อดเอก สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

29 385100029 นาย สนิท ทิลานันท์ ห้องสอบท่ี 22

30 385100030 นางสาว สุกัญญา เปาชม อำคำร 9 ห้อง 916 ช้ัน 1

31 385100031 นางสาว ศุภนิดา สมฤทธ์ิ

32 385100032 นาง น้ าผ้ึง บางประเสริฐ

33 385100033 นางสาว รุ่งอรุณ รักชาติ

34 385100034 นางสาว เบญจวรรณ ป้อมสาหร่าย

35 385100035 นาง นฤมล เส็งวัฒน์

36 385100036 นางสาว อัจฉรา แอบแฝง

37 385100037 นาง วชิราภรณ์ ตันแพง

38 385100038 นางสาว วรรณรท ป่ินดี

39 385100039 นางสาว อัมพิกา แซ่ริม

40 385100040 นางสาว พรธิวา ชุ่มจันทร์

41 385100041 นาย อานุภพ ปัญญาภู

42 385100042 นาย พรเทพ สีทอง

43 385100043 นาย พงศธร ศรีใจวงศ์

44 385100044 นาย เอกมงคล สมฤทธ์ิ

45 385100045 นางสาว อนัญญา มาน้อย

46 385100046 นาย กฤตติน คงทน

47 385100047 นางสาว วราภรณ์ แก้วสอาด

48 385100048 นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง

49 385100049 นางสาว ภัทราพร เยาวรัตน์

50 385100050 นางสาว พัชรินทร์ ชาวยอง



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

51 385100051 นาย พิทักษ์ บัววังโป่ง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100051

52 385100052 นางสาว สิริรัตน์ ชูสุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100075

53 385100053 นาย สุขสรรค์ ทัดทอง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

54 385100054 นาย ทนนชัย ใจกล้า ห้องสอบท่ี 23

55 385100055 นาย วีรพล สินสนิท อำคำร 9 ห้อง 922 ช้ัน 2

56 385100056 นางสาว ศิริรัตน์ เขียวข า

57 385100057 นางสาว เสาวลักษณ์ ดีหลี

58 385100058 นาย เสกสรร พุ่มฝาง

59 385100059 นางสาว พัชราภรณ์ จันปันเมือง

60 385100060 นางสาว วรกมล ใจกล้า

61 385100061 นาย ศุภชัย สุนทรเมือง

62 385100062 นางสาว ศิริญญา แสนเสมอ

63 385100063 นาย ภาคิน ทิพย์ถา

64 385100064 นางสาว ฐิติรัตน์ เดวี

65 385100065 นางสาว วิลาสินี อ้นเถ่ือน

66 385100066 นาย วชิร กลีบล าดวน

67 385100067 นาย ชาญชัย จันเป

68 385100068 นางสาว วราภรณ์ แก้วผ่อง

69 385100069 นางสาว อนัญญา นิวรัตน์

70 385100070 นาย พิทยา อ่ าข า

71 385100071 นางสาว พิชชากร บุรุษพัฒน์

72 385100072 นางสาว กชณิชา พุธฉิม

73 385100073 นางสาว ประวีณา สุ่มยง

74 385100074 นางสาว ประภัสสร อุดบ้านไร่

75 385100075 นางสาว ชิตกมล จางจันทร์



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

76 385100076 นางสาว เพ็ญนภา สุขสบาย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100076

77 385100077 นางสาว พรพิมล พัดหล้า ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100100

78 385100078 นางสาว น้ าฝน บุญแหยม สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

79 385100079 นางสาว สุรัญญา ดอนดี ห้องสอบท่ี 24

80 385100080 นางสาว ญาณิศา ใจดี อำคำร 9 ห้อง 923 ช้ัน 2

81 385100081 นาง ศิริพร โพธ์ิเงิน

82 385100082 นางสาว ฐิติมา ธงประเสริฐ

83 385100083 นาย ธนศักด์ิ ทองสุข

84 385100084 นางสาว วรรณทิภา สุขเกษม

85 385100085 นางสาว ศศิธร ปะนามะโก

86 385100086 นาย เอกลักษณ์ รอดสอน

87 385100087 นางสาว นุชนาฏ แสงสีห์

88 385100088 นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ

89 385100089 นางสาว ปริฉัตร รัตนปัญญา

90 385100090 นางสาว รัตนาภรณ์ ค าปาน

91 385100091 นาย ผไท ค าภีระ

92 385100092 นาย สุขุม ศรสุวรรณ

93 385100093 นางสาว นารีรัตน์ จันทะคุณ

94 385100094 นางสาว สุนิสา เคร่ืองแก้ว

95 385100095 นางสาว ชลดา มาปิง

96 385100096 นางสาว สุภัสสรา สุขดี

97 385100097 นางสาว วราภรณ์ ใจนวล

98 385100098 นางสาว พิศมัย นุ่มนวล

99 385100099
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ปนัดดา ศรีชมภู

100 385100100 นางสาว ยุภาพร วงวิราช



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

101 385100101 นางสาว กฤษณา ป่ินม่วง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100101

102 385100102 นางสาว วิรากร บ่อเงิน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100125

103 385100103 นางสาว รัชดา ยะต้ือ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

104 385100104 นางสาว รุ่งฤดี กองแดง ห้องสอบท่ี 25

105 385100105 นางสาว ชนัญชิดา เปรมกาศ อำคำร 9 ห้อง 924 ช้ัน 2

106 385100106 นางสาว รุ่งทิวา สิงห์วี

107 385100107 นางสาว สุธาทิพย์ แช่มโชติ

108 385100108 นาย จุลพงษ์ วงษารัตน์

109 385100109 นางสาว รัตติยา เสืออ่อน

110 385100110 นางสาว จินดามณี ตาค าเท่ียง

111 385100111 นางสาว สุกัญญา น้อยลา

112 385100112 นางสาว นที สีทา

113 385100113 นางสาว พรนภา อินวาทย์

114 385100114 นางสาว กรรณิกา ดีตรุษ

115 385100115 นาย วราพล มูลเมือง

116 385100116 นาย ชัชวาลย์ กันเพชร

117 385100117 นางสาว ลดาวัลย์ บัวเทศ

118 385100118 นาย จักรกริช ทิพย์บูรณ์

119 385100119 นางสาว สมหญิง พุทธศิริ

120 385100120 นางสาว อริสรา ตราช่ืนต้อง

121 385100121 นางสาว พรพรรณ ชุมภูโล

122 385100122 นาย ญาณาธิป วงศ์สุภา

123 385100123 นางสาว ปาริชาต ศรีสุข

124 385100124 นางสาว สุธิพร ขวัญมุข

125 385100125 นางสาว ปัทมา พันวิลัย



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

126 385100126 นางสาว ชนิธร สีนวลแตง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100126

127 385100127 นางสาว กุลฐภรณ์ พิพัฒน์ภมรกุล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100150

128 385100128 นาย กิจจา สถิตวงศ์วาน สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

129 385100129 นางสาว นงคราญ กันธิยา ห้องสอบท่ี 26

130 385100130 นางสาว สุนทรี ประสพสิน อำคำร 9 ห้อง 925 ช้ัน 2

131 385100131 นาย วุฒิพงศ์ จีนาวุธ

132 385100132 นางสาว วาลิณี แก้วสืบ

133 385100133 นางสาว วารุณี ก าเนิดมงคล

134 385100134 นาย พงศ์พิช คูสูงเนิน

135 385100135 นางสาว ชลลัดดา กันมา

136 385100136 นางสาว แสงทวี ชิดโคกกรวด

137 385100137 นางสาว กรรณิกา โปธิเป็ง

138 385100138 นางสาว ธัญญา อินทิวงค์

139 385100139 นางสาว วัลลภา สุขช้า

140 385100140 นางสาว ณัฐนารี วิชัยพันธ์

141 385100141 นางสาว เจมจิรา แสงศรีจันทร์

142 385100142 นางสาว ชุลิตา เพียค า

143 385100143 นางสาว รัชนีวรรณ เม่นแต้ม

144 385100144 นางสาว จิตรลดา แสงทอง

145 385100145 นาย สัจวัจน์ สุทรหลวง

146 385100146 นางสาว ศิริพร ร่องอังจันทร์

147 385100147 นางสาว ณัฏฐนิช หน่อค า

148 385100148 นาง นิชนันท์ มาวัน

149 385100149 นางสาว อรณี ทะต่อม

150 385100150 นางสาว ศิริรัตน์ ประสานพันธ์



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

151 385100151 นางสาว ษมานันท์ หมิวกระโทก เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100151

152 385100152 นาง ณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100175

153 385100153 นาย วริทธ์ินันท์ ขวัญตึก สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

154 385100154 นาย วสุ ขวัญตึก ห้องสอบท่ี 27

155 385100155 นาย เสกสันต์ เทพกอม อำคำร 9 ห้อง 926 ช้ัน 2

156 385100156 นางสาว ปวีณา มูลทา

157 385100157 นางสาว สมใจ กายสิทธ์ิ

158 385100158 นาย ประยูร ทองอินทร์

159 385100159 นางสาว ทิพวัลย์ สิงห์วี

160 385100160 นางสาว ศิริลักษณ์ ชิตประเสริฐ

161 385100161 นาย ศุกลกรณ์ โครตอาษา

162 385100162 นาย สิรภพ ไชยกุล

163 385100163 นางสาว ทิพย์วิมล ตันศรี

164 385100164 นางสาว เอกสุรีย์ รุ่งสวัสด์ิโชติ

165 385100165 นางสาว ศรีสุดา ธรรมวงษ์

166 385100166 นาย เกียรติศักด์ิ ชัยวงษ์

167 385100167 นาย วีรพงษ์ ป้องแก้วน้อย

168 385100168 นางสาว สุวิมล สละอินทร์

169 385100169 นางสาว วราภรณ์ แก้วบุตร

170 385100170 นางสาว สุรีฉาย สายสุวรรณ

171 385100171 นางสาว รุจิรา เขียวสอาด

172 385100172 นาง วีรณา วิไลกุล

173 385100173 นาย พงศกร นาสาร

174 385100174 นาย นิพล บัวชุม

175 385100175 นาย สิทธิชัย สิงห์เทพ



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

176 385100176 นาย เดชา พิษนาค เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100176

177 385100177 นาย อภิเนตร ทองติด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100200

178 385100178 นางสาว วันวิสา สระทองตัน สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

179 385100179 นางสาว เปมิกา สินธนวัชร์ ห้องสอบท่ี 28

180 385100180 นาย ชัยภัทร ศรีทุมา อำคำร 9 ห้อง 931 ช้ัน 3

181 385100181 นางสาว ปรียาภรณ์ ผมงาม

182 385100182 นางสาว พรสุดา พันธ์ุป้อง

183 385100183 นาง ธีราพร สอนเทศ

184 385100184 นางสาว ธัญศิริ มีทอง

185 385100185 นางสาว เตนรินทร์ หินอ่อน

186 385100186 นางสาว จารุพักตร์ ณีวันกูล

187 385100187 นาย ธนวัฒน์ สุภาวงค์

188 385100188 นางสาว จินตนา บัวนารถ

189 385100189 นางสาว หยดพร คล้ายจินดา

190 385100190 นางสาว ประกายดาว รักษาพรมราช

191 385100191 นางสาว ล าดวน ปัญญา

192 385100192 นาย วรเชษฐ์ ภัทรสิทธากุล

193 385100193 นาง นวภัทร ไพรมาลาตรี

194 385100194 นางสาว นริศรา บุญคง

195 385100195 นางสาว สุพัตรา อ้ิมทับ

196 385100196 นางสาว รุ่งนภา จินะชิต

197 385100197 นางสาว ธนกร ปาโสรักษ์

198 385100198 นางสาว สนธญา ไพรภิบาล

199 385100199 นาย จักรกฤษณ์ หลวงม่ัง

200 385100200 นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

201 385100201 นางสาว ปุญชรัสม์ิ แสนค า เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100201

202 385100202 นางสาว นวพร แสงนาค ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100225

203 385100203 นางสาว จิราภรณ์ สนโต สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

204 385100204 นางสาว สุภามาศ ม่ันก าเนิด ห้องสอบท่ี 29

205 385100205 นาย รักทิพงษ์ วงศ์ศิริ อำคำร 9 ห้อง 932 ช้ัน 3

206 385100206 นาย วราวุฒิ แดงน้อย

207 385100207 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม

208 385100208 นางสาว เบญจมาศ ปลาเงิน

209 385100209 นางสาว สุนิสา จิตต์บรรจง

210 385100210 นางสาว ตวงพร ศักดี

211 385100211 นางสาว สุชาดา โปทิ

212 385100212 นางสาว วิสุดา สุริยะพรหม

213 385100213 นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา

214 385100214 นางสาว สุดาพร อุ่นเจริญ

215 385100215 นางสาว สุฑามาศ เดชห้วยไผ่

216 385100216 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญคง

217 385100217 นางสาว จุฑารัตน์ รุ่งเรืองศักด์ิ

218 385100218 นาย ชาคริต บุญช่วยสุข

219 385100219 นาย ศิวณัชญ์ อัศวสัมฤทธ์ิ

220 385100220 นาย ปิยณัฐ ภูพวก

221 385100221 นางสาว สยุมพร สมานวงศ์

222 385100222 นาย เกียรติฐากูร ดวงแก้ว

223 385100223 นาง จิรัชญา น้อยทรง

224 385100224 นางสาว ธีรฉรา ปลิวทอง

225 385100225 นางสาว ธิตินันท์ สุกใส



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

226 385100226 นาย อัฐตพล อินต๊ะเสน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100226

227 385100227 นาย รัชนาท บะมงคล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100250

228 385100228 นาย ศิริพงษ์ อู่คงคา สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

229 385100229 นาง จิรนันท์ พาลี ห้องสอบท่ี 30

230 385100230
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง อาริสา ข่มอาวุธ อำคำร 9 ห้อง 933 ช้ัน 3

231 385100231 นางสาว อมรรัตน์ เสาวรส

232 385100232 นางสาว อรทัย ณ ล าปาง

233 385100233 นางสาว เอมวิกา แก้วถม

234 385100234 นางสาว สุภาวดี ประทิศ

235 385100235 นาย อนุสรณ์ เชียงรอด

236 385100236 นางสาว สุพัตรา สีจันมาก

237 385100237 นางสาว จิรวรรณ ทาชาติ

238 385100238 นางสาว กรพินธ์ ศรีบุญเรือง

239 385100239 นาย พนมไพร ทองค านุช

240 385100240 นางสาว สุภาวดี เกตุพุด

241 385100241 นาย จารึก วิชาเหล็ก

242 385100242 นางสาว สุดารัตน์ ฉลาด

243 385100243 นางสาว วาสนา ปาทุม

244 385100244 นางสาว ลลิตา ดาจันทร์

245 385100245 นาย ชัยชัช อธิวาสวุฒิ

246 385100246 นางสาว วารุณี รอดประดิษฐ์

247 385100247 นาย ครรชิต แสนนิทา

248 385100248 นาย อัศวิน จันยา

249 385100249 นาย ศักด์ิดา วงศ์ละคร

250 385100250 นางสาว ปุณยวีร์ มูลเม้า



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

251 385100251 นางสาว นิสิต สีใส เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100251

252 385100252 นาย เกรียงไกร ขาวสะอาด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100275

253 385100253 นางสาว อัมภาภรณ์ ขัตติยะ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

254 385100254 นางสาว อาภาภรณ์ แก้วเขียว ห้องสอบท่ี 31

255 385100255 นางสาว พลอยนภา พร้าโต อำคำร 9 ห้อง 934 ช้ัน 3

256 385100256 นาย ปัญญากร เชียงรอด

257 385100257 นาย พีรวัส ยะปัญญา

258 385100258 นางสาว สาคร จักรปิง

259 385100259 นางสาว อรทัย กองเงิน

260 385100260 นางสาว จิระวดี อินธิศักด์ิ

261 385100261 นาย วุฒิภัทร ค าแก้ว

262 385100262 นาย จีระศักด์ิ กรุงศรี

263 385100263 นางสาว ธนพร ฉุยฉาย

264 385100264 นางสาว วันวิสาข์ แหยมยาคง

265 385100265 นางสาว ภัทฐิตา เจนจบ

266 385100266 นาง นวสร นราศรี

267 385100267 นางสาว สุพัฒตรา อ่ินศิริ

268 385100268 นางสาว กมลรัตน์ ถ่ินอ่อง

269 385100269 นางสาว ชนันพัฒน์ อินยา

270 385100270 นาย ปรัชญ์ฐกรณ์ ข ารัก

271 385100271 นางสาว ดาราทิพย์ สุริยะ

272 385100272 นางสาว จิราภรณ์ สิงห์เพ็ง

273 385100273 นางสาว สุพรรณิกา สุริยะ

274 385100274 นางสาว นงนุช หาญแก้ว

275 385100275 นางสาว ภาวินี รุนอ่อน



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

276 385100276 นางสาว อัจฉรา เรือนเพ็ง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100276

277 385100277 นางสาว อรอุมา ประสุนิง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100300

278 385100278 นางสาว เพชรสุดา บัวเหล็ก สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

279 385100279 นางสาว บุศรา มูลหา ห้องสอบท่ี 32

280 385100280 นางสาว สมพร อินสุด อำคำร 9 ห้อง 935 ช้ัน 3

281 385100281 นางสาว จริญยา บุญอินทร์

282 385100282 นางสาว มนัญชยา ราชวงษา

283 385100283 นาย พีรยุทธ การหม่ัน

284 385100284 นาย สิรินพรัตน์ ขันแปง

285 385100285 นาง ศิริพร โสภานิช

286 385100286 นางสาว จุฑามาศ สนิทผล

287 385100287 นาย อนุสรณ์ สุขบัว

288 385100288 นางสาว จุฑามาศ วงศ์พันธ์วีรกุล

289 385100289 นางสาว ณัฏฐธิดา กล่ินเมือง

290 385100290 นางสาว วิจิตรา เอมทอง

291 385100291 นางสาว ศุลีพร ศรเข่ือน

292 385100292 นางสาว ณัฐกานต์ สุขเกษม

293 385100293 นางสาว นรีนุช ปาระธรรม

294 385100294 นางสาว ประวีณา อภิวงษ์

295 385100295 นาย รัญชน์ บุญสิทธ์ิ

296 385100296 นาง วรีรัตน์ สุทธิหล่อ

297 385100297 นางสาว สติมนต์ เหลืองวิเศษ

298 385100298 นาย ภูวนาท เทพจันทร์

299 385100299 นางสาว วาสนา บุตรอากาศ

300 385100300 นางสาว อรอนงค์ ต๊ะนางอย



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

301 385100301 นางสาว วนิดา สะเอียบคง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100301

302 385100302 นางสาว พรวิมล สุน้อง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100325

303 385100303 นางสาว น้ าทิพย์ ทองศาตร์ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

304 385100304 นางสาว อ าพร กันทะชุมภู ห้องสอบท่ี 33

305 385100305 นาย สายฝน มีทรัพย์ อำคำร 9 ห้อง 936 ช้ัน 3

306 385100306 นางสาว กาญจนา ยอดคงดี

307 385100307 นาย มานิตย์ พานแสวง

308 385100308 นางสาว นภัทร์ มงคลปทุมรัตน์

309 385100309 นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี

310 385100310 นางสาว สุรัตนา เกงขุนทด

311 385100311 นาย ธนพัทธ ค าอุดม

312 385100312 นางสาว ขชล บัวศรี

313 385100313 นางสาว นพรัตน์ พรมจุ้ย

314 385100314 นางสาว ดาราวดี เลาบัว

315 385100315 นางสาว ชฎาพร เกตุเพ็ชร์

316 385100316 นางสาว นรินทร์รัตน์ แสนวัฒน์

317 385100317 นางสาว สุภาพร ค าช่ัง

318 385100318 นาง ณัฐฐินี ยานะฝ้ัน

319 385100319 นางสาว พิมาลา นาเทพ

320 385100320 นางสาว กัญญารัตน์ อุตรวิเชียร

321 385100321 นางสาว นิลวรรณ ต้นเถา

322 385100322 นางสาว กนกวรรณ เทียนทอง

323 385100323 นางสาว อภิญญา อินแถลง

324 385100324 นางสาว วลัญช์สิตางศ์ุ ศรีเกษม

325 385100325 นางสาว ญานิศา อินท า



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

326 385100326 นางสาว อารมณ์ เทียรมา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100326

327 385100327 นางสาว วริษฎา ทะสม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100350

328 385100328 นางสาว นลัทพร เขียวสี สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

329 385100329 นางสาว ญาณิกา ภูผาอินทร์ ห้องสอบท่ี 34

330 385100330 นางสาว กันทิยา เมืองค า อำคำร 14 ห้อง 1448 ช้ัน 4

331 385100331 นางสาว รัตนชาติ วงศ์ศรีเบอะ

332 385100332 นางสาว ณธรา ด้วงจ่ัน

333 385100333 นางสาว อรนุช พรศรี

334 385100334 นางสาว นพรัตน์ บุญรักษ์

335 385100335 นางสาว สุนิสา กุนา

336 385100336 นางสาว ไอลดา ศรีแสง

337 385100337 นางสาว แก้วนภา น่วมน้อย

338 385100338 นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวย้ิม

339 385100339 นาย มงคล สร้อยสาย

340 385100340 นาง มลวิภา วรรณภักตร์

341 385100341 นางสาว พรรณทิพย์ ช่ืนชม

342 385100342 นางสาว กิตติยา แกมนิล

343 385100343 นางสาว อ าพา สอนเพ็ง

344 385100344 นางสาว สุทธาภา จัดของ

345 385100345 นางสาว เสาวนีย์ ชัยได้สุข

346 385100346 นางสาว จตุรพร ศรีจันทรากูล

347 385100347 นางสาว นันทวัน ทวีชาติ

348 385100348 นาย ขวัญทุ่ง โหมดจ๋ิว

349 385100349 นาง จุฑาทิพย์ เรณุมาน

350 385100350 นาง ณัฐฐินันท์ เหลือหลาย



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

351 385100351 นางสาว ศรสลัก ด าดา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100351

352 385100352 นางสาว พิมลรัตน์ ดาวดึงษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100375

353 385100353 นางสาว วันเพ็ญ บัวสิงค า สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

354 385100354 นางสาว นัฐชนันท์ นามวงษา ห้องสอบท่ี 35

355 385100355 นางสาว วารุณี สว่างภักด์ิ อำคำร 14 ห้อง 1447 ช้ัน 4

356 385100356 นางสาว สุวิมล ตันเต็ม

357 385100357 นางสาว อัมเรศ ปินะกะสา

358 385100358 นางสาว ธัญลักษณ์ ผาเพียว

359 385100359 นาง สดใส นงนุช

360 385100360 นาง อนุสรา ขุ่ยค า

361 385100361 นางสาว ฐิตินันท์ เขียวมงคล

362 385100362 นางสาว นันทวัน อ่อนจิตร

363 385100363 นางสาว พรทิพย์ ฮ้ีอ่ิม

364 385100364 นาย กฤษฎา ดาดี

365 385100365 นางสาว ธัญญธร อินสุ

366 385100366 นาย คมกริช คมข า

367 385100367 นางสาว ฐิติชญา ทองอยู่

368 385100368 นางสาว สุดาพร อินทนน

369 385100369 นางสาว รัตนาภรณ์ ราชวงศ์

370 385100370 นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ

371 385100371 นางสาว นุศรา ค าบุตร

372 385100372 นาย สุวรรณ ทองค าปัน

373 385100373 นางสาว จุฑามาศ อุทัยวัฒนานนท์

374 385100374 นาย ศุภมิตร นงนุช

375 385100375 นางสาว วิสาขา สาน้ าอ่าง



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

376 385100376 นางสาว ปัญญาพร แสงชิว เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100376

377 385100377 นาย อภิสิทธ์ิ นาคมูล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100400

378 385100378 นางสาว รินรดา จอมศรี สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

379 385100379 นางสาว วราพรรณ ชลวิสูตร ห้องสอบท่ี 36

380 385100380 นาย ฉัตรชัย ส ารวมใจ อำคำร 14 ห้อง 1446 ช้ัน 4

381 385100381 นาย ภูษณะ สันโดช

382 385100382 นาย ประณต วังเส็ง

383 385100383 นางสาว นุชวรา นวลจร

384 385100384 นางสาว กนกศิลป์ สังข์ไทย

385 385100385 นาย ณัฐวุฒิ เกิดเช้ือ

386 385100386 นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์

387 385100387 นางสาว เตือนเต็ม รสดี

388 385100388 นาย เทพินทร์ จันทร์กระจ่าง

389 385100389 นางสาว มาลินี อภัยศักด์ิ

390 385100390 นางสาว ศุภลักษณ์ ค านา

391 385100391 นาง วิไลพร ทองหมู่

392 385100392 นางสาว ฑิติพร แก้วแหวน

393 385100393 นางสาว ดาริกา ริกันต์

394 385100394 นาย บุญเกิด ใจกระเสน

395 385100395 นางสาว มณียา อ้นโต

396 385100396 นางสาว พัชชา อินสุธา

397 385100397 นางสาว วัชรีพร ทองงามข า

398 385100398 นาย กฤษณะ บุสดี

399 385100399 นางสาว เพ็ญนภา วันศรี

400 385100400 นางสาว สายลดา ไชยวรรณ์



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

401 385100401 นาย พุฒินันท์ ฉายฉรี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100401

402 385100402 นางสาว นรีพร อินทนนท์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100425

403 385100403 นาย โสมสุริยัน จันจุติ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

404 385100404 นางสาว กฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล ห้องสอบท่ี 37

405 385100405 นางสาว อรวรรณ เตชะยศ อำคำร 14 ห้อง 1445 ช้ัน 4

406 385100406 นาย บุลากร สิทธิสงคราม

407 385100407 นาง ศุภกานต์ จันทร์สิงห์

408 385100408 นาย กิจสุพัฒ บังวรรณ

409 385100409 นางสาว วรวรรณ มหาวังสวัสด์ิ

410 385100410 นาย อัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด

411 385100411 นางสาว นารีรัตน์ กามะวิถี

412 385100412 นางสาว สุภาพร พรมเถ่ือน

413 385100413 นางสาว เบ็ญจพร ลือโฮ้ง

414 385100414 นางสาว ธนบดี บัวดี

415 385100415 นาย พงศธร วันสาสืบ

416 385100416 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีใจวงศ์

417 385100417 นาย ปฏิภาณ ศรีทองคล้าย

418 385100418 นาย พีระพงศ์ ศรีเจริญ

419 385100419 นางสาว กัญญาภัทร ด าชม

420 385100420 นางสาว ศุภกานต์ เล่ียมปรีชา

421 385100421 นาย ปราโมทย์ รักอยู่

422 385100422 นาย สุรฤทธ์ิ จันทร์เจริญ

423 385100423 นางสาว ระวิวรรณ์ นนทะโคตร

424 385100424 นาย ชวลิต ปัททุม

425 385100425 นางสาว หทัยรัตน์ มาท ามา



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

426 385100426 นางสาว อรัญญา ลิอินทร์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100426

427 385100427 นาย ชัยรัตน์ กุลวรกันต์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100450

428 385100428 นางสาว ชาลิษา น้อยเมือง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

429 385100429 นางสาว สุพัตรา ขวาขัน ห้องสอบท่ี 38

430 385100430 นาย ทศพร ศรีสมยศ อำคำร 14 ห้อง 1443 ช้ัน 4

431 385100431 นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธ์ิ

432 385100432 นาย จารึก อ๊อดพันธ์

433 385100433 นางสาว เจนจิรา ตันใจ

434 385100434 นางสาว นันทรัตน์ ไขล าเมา

435 385100435 นาย ณัฐพงศ์ ด้วงหิรัญ

436 385100436 นาย พีรณัฐ เชียงแก้ว

437 385100437 นางสาว พรชนัน สุขประเสริฐ

438 385100438 นาง ลลิตา ล้ีบุตร

439 385100439 นาย ภาคินัย ประลอบพันธ์

440 385100440 นาย ภิรมย์ มานะงาม

441 385100441 นาย ยุทธภูมิ น้อยผา

442 385100442 นางสาว สายลม สีลา

443 385100443 นางสาว สุภาพร บุญถึง

444 385100444 นางสาว ณัฐมา เผ่าพันธ์

445 385100445 นางสาว สุมิตตา สีทอง

446 385100446 นางสาว พรรณวิภา ทองซ้อน

447 385100447 นางสาว รุ่งรวี เพชรรักษ์

448 385100448 นาย พงษ์อนันต์ นพมาก

449 385100449 นางสาว สุชานาฎ โตรัตน์

450 385100450 นาง ธนวรรณ แสนกล้า



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)

กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ

451 385100451 นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 385100451

452 385100452 นางสาว อรัชพร ต๊ะปะแสง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 385100455

453 385100453 นางสาว ธินากุล บุญเอิบ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

454 385100454 นางสาว นฤชา มูลสนธ์ิ ห้องสอบท่ี 39

455 385100455 นาย พิษณุ ล าเนาพนาสุข อำคำร 14 ห้อง 1442 ช้ัน 4


