
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 384500001 นางสาว นภัสวรรณ กวางเดินดง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500001

2 384500002 นางสาว บุษรา นวนทิม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500025

3 384500003 นางสาว สุพัตรา พวงล า สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

4 384500004 นางสาว สุจิตตรา ศรีจูม ห้องสอบท่ี 1

5 384500005 นางสาว ชลธิชา ทิพย์โสตร์ อำคำร 8 ห้อง 811 ช้ัน 1

6 384500006 นางสาว สุภัสสรา น้อยเนียม

7 384500007 นางสาว ณัฐพร ละม้ายแข

8 384500008 นางสาว ศิริรัตน์ บุญแตง

9 384500009 นางสาว วรางคณา พูลศรี

10 384500010 นางสาว บุญญาพร อ่อนปาน

11 384500011 นางสาว พัทธวรรณ อ่อนค า

12 384500012 นางสาว สุพิชญา หาแก้ว

13 384500013 นาย อานุภาพ เต็มอรุณรุ้ง

14 384500014 นางสาว นฤภรกมล หวาเกตุ

15 384500015 นางสาว พิมพ์นารา ทองงามข า

16 384500016 นางสาว ศิรินันท์ ชุณหปราณ

17 384500017 นางสาว นารี ปรียาจิตร

18 384500018 นาย วินิช วงศ์ค าจันทร์

19 384500019 นางสาว ภัททิรา พุมมา

20 384500020 นางสาว ณัฐนันท์ ม่ันคง

21 384500021 นางสาว สุนิสา จันทร์บุญนาค

22 384500022 นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม

23 384500023 นางสาว ภาวิกา อุดศรี

24 384500024 นางสาว วารุณี ศรีอ้าย

25 384500025 นางสาว วัชราภรณ์ จงลือชา

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2561

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

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

26 384500026 นางสาว ดวงกมล ธรรมสอน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500026

27 384500027 นางสาว อนุสรา ปาทา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500050

28 384500028 นางสาว บุษกานต์ บุญญวัตร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

29 384500029 นางสาว ณัชชา อภัยภักด์ิ ห้องสอบท่ี 2

30 384500030 นางสาว ธิดาพร พาอินทร์ อำคำร 8 ห้อง 812 ช้ัน 1

31 384500031 นางสาว อาพาภรณ์ เทียมเพ็ง

32 384500032 นางสาว มาลัย สุทธิชาติ

33 384500033 นางสาว จิรัชญา วิชญ์ภาส

34 384500034 นางสาว จุฑารัตน์ แสงอรุณ

35 384500035 นางสาว สรัญญา พุกพัก

36 384500036 นางสาว รุ่งอรุณ แทนดี

37 384500037 นางสาว ภัคพิชา บุญดา

38 384500038 นางสาว อุษา โพธ์ิวัด

39 384500039 นางสาว ยุวดา รอดเครือทอง

40 384500040 นางสาว ภะระดา ตันสมบูรณ์

41 384500041 นางสาว อารดา สีทองอ้น

42 384500042 นางสาว ภักดิพร ศิลปศาสตร์

43 384500043 นาย ธนาคม ภิระบรรณ์

44 384500044 นาง ณัฐพิมล ป้ันจาด

45 384500045 นางสาว สุนิศา คล  าเหลือ

46 384500046 นางสาว มีนา พุทธรักษา

47 384500047 นางสาว สมร สุดสม

48 384500048 นางสาว นลินี โปร่งนุช

49 384500049 นางสาว วิยะกานต์ ธิตะจารี

50 384500050 นางสาว สุกัญญา พวกน้อย



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

51 384500051 นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500051

52 384500052 นางสาว สิรินันท์ พันหลง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500075

53 384500053 นางสาว พันณิดา ด้วงท้วม สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

54 384500054 นางสาว กัญญาณี ธรรมนิยม ห้องสอบท่ี 3

55 384500055 นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ อำคำร 8 ห้อง 813 ช้ัน 1

56 384500056 นางสาว จุฬาวรรณ สุขวถิตย์

57 384500057 นางสาว ศรินทิพย์ สังข์ทองเมธา

58 384500058 นางสาว ฐาปณี จันทร์ถม

59 384500059 นางสาว สุทธิลักษณ์ ช่ืนชอบ

60 384500060 นาย ชนกานต์ เอ่ียมสะอาด

61 384500061 นางสาว อนุชสรา วงค์ประเสริฐ

62 384500062 นางสาว เพ็ญศิริ มากละม้าย

63 384500063 นางสาว อุบลวรรณ กันหา

64 384500064 นางสาว เบญจมาส คนคล่อง

65 384500065 นาย เอกตรา ธาราศรี

66 384500066 นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ

67 384500067 นางสาว สุดารัตน์ นพคุณ

68 384500068 นางสาว สุมิตรา ขันค า

69 384500069 นางสาว จิราวรรณ ช้างงาม

70 384500070 นางสาว ปริฉัตร รัตรนประหาต

71 384500071 นางสาว กมลชนก ชุมพงศ์

72 384500072 นางสาว นันท์สิตา พรมสิงห์

73 384500073 นางสาว ณัฐธิดา สินเพ็ง

74 384500074 นาง วิยดา พลศักด์ิขวา

75 384500075 นางสาว ชุติมา อินประเสริฐ



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

76 384500076 นางสาว กนกพร นิธิธรรมรุจน์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500076

77 384500077 นางสาว ณัฏฐกานต์ ตรีเหลา ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500100

78 384500078 นางสาว อมราวดี อ่ าแห้ว สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

79 384500079 นางสาว รติพร พวงทอง ห้องสอบท่ี 4

80 384500080 นางสาว อชิรญา บุญถึง อำคำร 8 ห้อง 814 ช้ัน 1

81 384500081 นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง

82 384500082 นางสาว ชยุดา ช่ืนใจชน

83 384500083 นาย อาทิตย์ ก๊กตระกูล

84 384500084 นางสาว มัณฑนา งามตรง

85 384500085 นาง เบญจวรรณ พิมพา

86 384500086 นางสาว ศิรินันท์ โพธ์ิทอง

87 384500087 นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรณ์

88 384500088 นางสาว ทัศวรรณ พนมเวช

89 384500089 นางสาว วีรยา สนทอง

90 384500090 นางสาว ฐิติกานต์ สุขแดง

91 384500091 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี

92 384500092 นางสาว ปริศนา แซ่โซ้ง

93 384500093 นางสาว บุศย์สราลี บุตรอามาตย์

94 384500094 นางสาว กนกวรรณ จุระเพ็ชร

95 384500095 นางสาว ชณาวีร์ อ่อนเพ็ชร

96 384500096 นาย ศุภชัย แดนดงเมือง

97 384500097 นางสาว ศศิธร ค าแก้ว

98 384500098 นางสาว เพ็ญพักตร์ เลิศบุญชู

99 384500099 นางสาว ณัฐวรรณ เลิกอุทัย

100 384500100 นางสาว ธัญลักษณ์ นะสอน



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

101 384500101 นางสาว ณัฐกฤตา คนเท่ียง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500101

102 384500102 นางสาว จุฑารัตน์ สิริฉันทพัฒน์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500125

103 384500103 นางสาว ดวงเดือน อ่ าแจ้ง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

104 384500104 นางสาว เบญจรัตน์ ดอกจ าปี ห้องสอบท่ี 5

105 384500105 นางสาว จิราภรณ์ สอนสุภาพ อำคำร 8 ห้อง 815 ช้ัน 1

106 384500106 นางสาว พิตราภรณ์ พิมพ์วัน

107 384500107 นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ

108 384500108 นางสาว วราภาณ์ คงตา

109 384500109 นางสาว นพัสร เกษาคม

110 384500110 นางสาว รัตนาพร สุริวงศ์

111 384500111 นาย สายชล จันทร์ฟุ้ง

112 384500112 นางสาว รักชนก นุชท่าโพ

113 384500113 นางสาว นัฎธิดา โพธิบุญ

114 384500114 นางสาว รัตนาภรณ์ ปานช้าง

115 384500115 นาย สุวิชา สวัสด์ิศรี

116 384500116 นางสาว กชพรรณ ภาวะโสภณ

117 384500117
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง กนกวรรณ จันวิสิทธ์ิ

118 384500118 นางสาว ชรินรัตน์ โพธ์ิใบ

119 384500119 นางสาว ช่อเพชร อินทร์แฟง

120 384500120 นาย พงษ์พัฒน์ คงโพธ์ิ

121 384500121 นางสาว นภสร เวชประสิทธ์ิ

122 384500122 นางสาว ประภัสสร จันทร์ทอง

123 384500123 นาง เสาวลักษณ์ พุฒตาล

124 384500124 นาย วัชระ ตะมาแก้ว

125 384500125 นางสาว สายรุ้ง ส ารี



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

126 384500126 นางสาว สุภัทรียา สุขสวย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500126

127 384500127 นางสาว พรรณพัชร เต็มศักด์ิกุลธร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500150

128 384500128 นางสาว สุกัญยา แสนยาเจริญกุล สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

129 384500129 นาง ณัฐชา อินทะ ห้องสอบท่ี 6

130 384500130 นางสาว ประดุจดาว ธิช่างทอง อำคำร 8 ห้อง 816 ช้ัน 1

131 384500131 นาง นุสรา มานะคง

132 384500132 นางสาว กิมหยง สีทร

133 384500133 นางสาว ชนากานต์ สุดจิตต์

134 384500134 นางสาว สุวภา ทองประกอบ

135 384500135 นางสาว สุมิตรา นานอก

136 384500136 นางสาว มณฑิชา สมบัติศรี

137 384500137 นางสาว ภัคพิยาพร ค าบัว

138 384500138 นางสาว ภริดา สังเตง

139 384500139 นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง

140 384500140 นางสาว จารุณี ผาสุข

141 384500141 นางสาว รัตพร ชัยบิน

142 384500142 นางสาว พลอยรัรนา มาคูณ

143 384500143 นาย ปัทมา ทองมาก

144 384500144 นางสาว รานี ยิ มประดิษฐ์

145 384500145 นางสาว พรวิมล พุดฉิม

146 384500146 นางสาว ลีลาวดี โตนา

147 384500147 นางสาว วิไลวรรณ มณีโชติ

148 384500148 นางสาว สุรัตนา สุคุณพันธ์

149 384500149 นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด

150 384500150 นางสาว นลิน ไสยเรือง



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

151 384500151 นางสาว จิดาภา พิมพ์ตา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500151

152 384500152 นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500175

153 384500153 นางสาว ณัฐญา แพงพิสาร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

154 384500154 นางสาว บุณฑริก บุญจิตร ห้องสอบท่ี 7

155 384500155 นางสาว นิโลบล กมลสะอาด อำคำร 8 ห้อง 822 ช้ัน 2

156 384500156 นางสาว พรทิพย์ ไชยพนาพันธ์

157 384500157 นางสาว สุพิชชา นึกชัยภูมิ

158 384500158 นางสาว ณิศาชญา ขันทะบุตร

159 384500159 นางสาว พรพิศ บุญศรีภูมิ

160 384500160 นางสาว วันวิสาข์ เคร่ืองสนุก

161 384500161 นางสาว ภณิดา ปรางวิรุฬห์

162 384500162 นางสาว มิถุนา เกียรติณรงค์

163 384500163 นาย วรุต หล าภักดี

164 384500164
ว่าท่ี ร.ต.
หญิง ปรียาทร พิมพิลา

165 384500165 นางสาว นิศารัตน์ วรรณสุข

166 384500166 นางสาว พัชรมัย ทองแดง

167 384500167 นางสาว รัษฎาพร ทองนาคปาน

168 384500168 นางสาว พรทิพย์ เพชรไทย

169 384500169 นางสาว ชยาภรณ์ กลับทุ่ง

170 384500170 นางสาว ภัสสรา พลดี

171 384500171 ว่าท่ี ร.ต. นนทกาญจน์ บุญชู

172 384500172 นาย ชุติวัฒน์ ช่ืนศรีสว่าง

173 384500173 นางสาว รติรัตน์ บัวผึ ง

174 384500174 นาย สุบิน บัวแก้ว

175 384500175 นางสาว สุดารัตน์ แดงน  าคู้



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

176 384500176 นางสาว กุลธิดา เอ่ียมอาจ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500176

177 384500177 นางสาว กาญกนก ปัญญาปุก ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500200

178 384500178 นางสาว แก้วกัลยา มณเทียร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

179 384500179 นาย อาณัติ ยิ มแฟน ห้องสอบท่ี 8

180 384500180 นางสาว น  าผึ ง ระโส อำคำร 8 ห้อง 823 ช้ัน 2

181 384500181 นางสาว ธัญพรรธน์ โนวงศ์

182 384500182 นางสาว วรรณ์ศิริ ทวีปวรชัย

183 384500183 นางสาว วิชุดา วงค์ขันแก้ว

184 384500184 นางสาว สุภาวรรณ สังข์จันทร์

185 384500185 นางสาว อรษา มางาม

186 384500186 นางสาว จันนิกา ศรีใส

187 384500187 นางสาว สุดารัตน์ แสงผึ ง

188 384500188 นาง ชมพูเพ็ญ ศิริคาม

189 384500189 นาย พุฒิพัฒน์ นิลเศษ

190 384500190 นางสาว สุนิศา ชะเอิมสิงห์

191 384500191 นางสาว นิศารัตน์ มังกร

192 384500192 นาย ปัณณทัต มีสิงห์

193 384500193 นางสาว อริษา จันทร์คูณยงค์

194 384500194 นาย ณัฐพงศ์ มีใจธรรม

195 384500195 นางสาว สุภาพร สุพรรณ์

196 384500196 นางสาว รัตติยากร กิติเงิน

197 384500197 นางสาว ธันย์ชนก ศรีสวัสด์ิ

198 384500198 นางสาว คณิตตา สมภารวงค์

199 384500199 นาย นิรัตน์ จันมีเทศ

200 384500200 นางสาว จุฑารัตน์ มณีโชติ



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

201 384500201 นางสาว สุภาพร เหล็กรัตน์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500201

202 384500202 นางสาว จันจิรา จันทร์สอน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500225

203 384500203 นาย สิทธา จันทร์เถร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

204 384500204 นางสาว สิรีธร ประทุมแก้ว ห้องสอบท่ี 9

205 384500205
ว่าท่ีร้อยตรี
หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ อำคำร 8 ห้อง 824 ช้ัน 2

206 384500206 นางสาว สุนิษา จันทร์เรือง

207 384500207 นาย วันเฉลิม บุญสอน

208 384500208 นาย ศราวุธ พร้าโต

209 384500209 นางสาว จันทิมา บุญเปร่ือง

210 384500210 นางสาว พรพิมล สีค า

211 384500211 นางสาว นันทวัน หม่ันเพ่ียร

212 384500212 นางสาว ภันทิรา สังขทีป

213 384500213 นางสาว สิริพร ขวัญแก้ว

214 384500214 นางสาว รุจิเรจ แก้วพินิจ

215 384500215 นาง ขวัญฤทัย น้อยจันทร์

216 384500216 นางสาว โชติฬส ไชยงาม

217 384500217 นางสาว ณัฎฐกันย์ จันทร์มูล

218 384500218 นางสาว ศิริรัตน์ สุวรรณ์

219 384500219 นาย ณัฐพงษ์ อินแก้ว

220 384500220 นางสาว วรัณภร ภักดีมี

221 384500221 นางสาว ศุภรัตน์ ศิริมาตย์

222 384500222 นางสาว นิภาพร บุญยืน

223 384500223 นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน

224 384500224 นางสาว กาญจนา ดีสีคอน

225 384500225 นางสาว รัตนาภรณ์ พาธูปทอง



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

226 384500226 นาย สุรศักด์ิ สีหม่ืน เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500226

227 384500227 นางสาว ปริมประภา วรรณลึก ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500250

228 384500228 นาย เอกภพ ชูประสิทธ์ิ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

229 384500229 นางสาว อรอนงค์ อุตบัววงศ์ ห้องสอบท่ี 10

230 384500230 นางสาว ภัทรธราภรณ์ ชาญช่าง อำคำร 8 ห้อง 825 ช้ัน 2

231 384500231 นางสาว มาลิน เฟ่ืองมณี

232 384500232 นางสาว กมลฉัตร ต๊ะม่าน

233 384500233 นางสาว สุวรรณา น้อยอ่ า

234 384500234 นาย เอกสิทธ์ิ สุดจิตต์

235 384500235 นางสาว ศิริลักษณ์ ชานุวัตร์

236 384500236 นางสาว จันทร์นิภา ใจสา

237 384500237 นาง กุสุมา ศรีสวรรณ์

238 384500238 นางสาว สุธาทิพย์ พรามพลอย

239 384500239 นางสาว วิไลพร จันทร์หอม

240 384500240 นางสาว ปิยะพร ทองศาสตร์

241 384500241 นางสาว ปภาดา หัฎฐะวสุกุล

242 384500242 นางสาว กัลยกานต์ จักค ามาละ

243 384500243 นางสาว จันทิมา ภูสวน

244 384500244 นางสาว จันทกานต์ โพธ์ิแก้ว

245 384500245 นางสาว จุฑามาศ บุญจินา

246 384500246 นาย พชร แก้วประดิษฐ์

247 384500247 นางสาว ภุมวา เดชพงษ์

248 384500248 นางสาว ปาริชาต พวงดอกไม้

249 384500249 นาง เฉิดฉันท์ พุ่มเกตุ

250 384500250 นางสาว ชนากานต์ สมหารวงศ์



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

251 384500251 นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500251

252 384500252 นางสาว พรทิพย์ ก๋งเกิด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500275

253 384500253 นางสาว จริญญา ปะทะยะ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

254 384500254 นางสาว พัชรี วิมาลา ห้องสอบท่ี 11

255 384500255 นางสาว กฤษฎาพร ทองหม่ืนสี อำคำร 8 ห้อง 826 ช้ัน 2

256 384500256 นางสาว ปาริฉัตร โตมี

257 384500257 นางสาว ทิราภรณ์ มนต์เดช

258 384500258 นางสาว บาจารี พระพรเพ็ญ

259 384500259 นางสาว ศุภิสรา เจียมชัยภูมิ

260 384500260 นางสาว วิมลรัตน์ เหล่าวงษา

261 384500261 นางสาว ขวัญเมือง รัตนวัชรศักด์ิ

262 384500262 นางสาว กนกวลี เกิดศรี

263 384500263 นาย ปิยวัฒน์ พุ่มพฤกษ์

264 384500264 นางสาว เปมิกา อินไชย

265 384500265 นางสาว อรไพลิน เซ็งมา

266 384500266 นางสาว ยุวพร ท่อนแก้ว

267 384500267 นาย ภาณุเดช วงศ์ปาลีย์

268 384500268 นางสาว รจนา พูลสวัสด์ิ

269 384500269 นางสาว พัสตร์ณัฐชา เหลืองสุวรรณ

270 384500270 นางสาว นิตยา เสือเล็ก

271 384500271 นางสาว ศิริฤทัย บัวฉิม

272 384500272 นาย ธนพร คชนิล

273 384500273 นางสาว มณีพร ค ามงคล

274 384500274 นางสาว ชวินทร์ทิพย์ ชูกิจม่ันคง

275 384500275 นางสาว รัชนีวรรณ นาคเครือมี



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

276 384500276 นางสาว นฤมล ยศปัญญา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500276

277 384500277 นางสาว จริญญา ค าผง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500300

278 384500278 นางสาว จุฑามาส ม่ังเรือง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

279 384500279 นางสาว ปราณี วันสว่างสิทธ์ิ ห้องสอบท่ี 12

280 384500280 นางสาว สุพัตรา เมืองลอง อำคำร 8 ห้อง 831 ช้ัน 3

281 384500281 นาง ดอกเกต โภคาเพชร

282 384500282 นาง รัตนา แก้วยม

283 384500283 นางสาว พิสมร ผ่องใส

284 384500284 นาย กรธรรศ ประศาสน์วนิช

285 384500285 นางสาว จารุวรรณ พิมพ์สิงห์

286 384500286 นางสาว ลลิตา มีแสง

287 384500287 นางสาว กชกร ตั งตระกูล

288 384500288 นางสาว พัชรี เชิดเชื อ

289 384500289 นาย วุฒิชัย โทลา

290 384500290 นางสาว คันธรส ขวัญเมือง

291 384500291 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ก่ิงเนตร

292 384500292 นางสาว สุทธิดา นามไพร

293 384500293 นางสาว อังสุมา สุยาอินทร์

294 384500294 นางสาว จุฑามาส คงยิ ม

295 384500295 นาง ณิชารีย์ ปานต๊ะระษี

296 384500296 นางสาว วารุณี พุ่มจันทร์

297 384500297 นางสาว วัชรินทร์ หลวงกว้าง

298 384500298 นาย ธีรพล ศรีคง

299 384500299 นางสาว ทิพย์นารี ประฐม

300 384500300 นางสาว พิมพิรุณ เรือนมูล



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

301 384500301 นางสาว นิตยา มะทา เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500301

302 384500302 นางสาว ธัญจิรา ศรทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500325

303 384500303 นางสาว ภิรมย์ศรี ศรีภิรมย์ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

304 384500304 นางสาว ลัดดาวัลย์ อินทร์ตา ห้องสอบท่ี 13

305 384500305 นางสาว สุนารี สนิทรักษ์ อำคำร 8 ห้อง 832 ช้ัน 3

306 384500306 นาง เสมอใจ กันธิดา

307 384500307 นางสาว นงค์รักษ์ ศรีโนรา

308 384500308 นางสาว พณารัตน์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์

309 384500309 นางสาว สว่างวัน กาจกลางดอน

310 384500310 นางสาว จุฬารัศม์ิ ภัชร์ศพงษ์

311 384500311 นางสาว รติชา นิธิเขมสิริ

312 384500312 นางสาว ณฐมน สุขส าราญ

313 384500313 นางสาว ฉัตรนภา ศิริค าใส

314 384500314 นางสาว พชรกร ค าคูณ

315 384500315 นางสาว อนันตา ศรีนาเรือง

316 384500316 นางสาว ราวรรณ โมรา

317 384500317 นาย โชคชัย วงค์เรือง

318 384500318 นางสาว พูนทรัพย์ ทองเงิน

319 384500319 นางสาว ลลิตา บุตรตราบุตร

320 384500320 นางสาว จิตติพร ชวดนุช

321 384500321 นางสาว อัมพิกา ยศปัญญา

322 384500322 นางสาว ภัณน์นภัส ค าปลอม

323 384500323 นางสาว แสงเดือน แดงด้วง

324 384500324 นางสาว สมัชญา ค ายันต์

325 384500325 นางสาว ภัทราวดี ยังคง



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

326 384500326 นางสาว ฐิตินันท์ นันทเศรษฐสกุล เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500326

327 384500327 นางสาว สุลีพร จันทะคุณ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500350

328 384500328 นางสาว ธนัชญา สุขรัง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

329 384500329 นางสาว อารีญา ปาลี ห้องสอบท่ี 14

330 384500330 นาง ชรีรัตน์ เด่ือท่ัง อำคำร 8 ห้อง 833 ช้ัน 3

331 384500331 นางสาว ฌัชชฎาภรณ์ ช านาญ

332 384500332 นางสาว ปาลิดา แก่นทอง

333 384500333 นางสาว ธิติมา มาโพธ์ิ

334 384500334 นางสาว ทิพากร โสประดิษฐ์

335 384500335 นางสาว ยวียส มาอยู่

336 384500336 นางสาว อัญชลี ฉัตรแก้ว

337 384500337 นางสาว พิชญาณี อ่ินค า

338 384500338 นางสาว ศิราณี เอ่ียมส าอางค์

339 384500339 นางสาว สร้อยทิพย์ จันทะคุณ

340 384500340 นางสาว ขวัญชนก คุ้มมา

341 384500341 นาย นฤพนธ์ ธนะขว้าง

342 384500342 นางสาว ชิดชนก หนูพิน

343 384500343 นางสาว สิรินาฏ นาคบุรี

344 384500344 นางสาว ณิรดา ชาวยอง

345 384500345 นางสาว อริศรา สมพรม

346 384500346 นางสาว ภารดี รัตนวิบูลย์สม

347 384500347 นางสาว ณัฐพร คเชนทร์ก าจร

348 384500348 นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม

349 384500349 นางสาว บุญทิวา ทุมลา

350 384500350 นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

351 384500351 นางสาว กรรณฺิการ์ ปัดหน่อย เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500351

352 384500352 นางสาว ศศิธร ทองกวด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500375

353 384500353 นางสาว นวินดา เจริญพร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

354 384500354 นางสาว วาสนา ปิงผล ห้องสอบท่ี 15

355 384500355 นางสาว ภัทราพร รังสน อำคำร 8 ห้อง 834 ช้ัน 3

356 384500356 นางสาว พัชราภรณ์ กันไชย

357 384500357 นางสาว มาริษา พิมพ์ทอง

358 384500358 นางสาว น  าฝน เพชรสมบัติ

359 384500359 นางสาว ณัฐธิดา สันมูลดอน

360 384500360 นางสาว วรัชญา เชื อบัว

361 384500361 นางสาว กมลวรรณ์ ศีระชาติ

362 384500362 นางสาว กฤติยา อินทร์เฉลิม

363 384500363 นาย สุขเกษม ทิพย์วงษา

364 384500364 นางสาว ผกาวดี ใจวิถี

365 384500365 นางสาว อนุสตรา ค าบรรลือ

366 384500366 นางสาว ขวัญนภา ซามาตย์

367 384500367 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขลักษณ์

368 384500368 นางสาว สุดารัตน์ อ้นนาง

369 384500369 นางสาว ปัทมา สีลา

370 384500370 นางสาว วรฉัตร วงษ์มะณี

371 384500371 นางสาว อชิรญาณ์ อยู่รอด

372 384500372 นางสาว จุฑาขวัญ ทับทอง

373 384500373 นางสาว วรรณนิศา จันทา

374 384500374 นาย ภัทรพล ปราบงูเหลือม

375 384500375 นางสาว ทวีพร พลอยงาม



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

376 384500376 นาง แจ่มจันทร์ กองศรี เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500376

377 384500377 นาง นัฐกานต์ ดงแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500400

378 384500378 นางสาว สุพรรณี อ่ินพันธ์ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

379 384500379 นางสาว กฤตินันท์ น่ิมลบ ห้องสอบท่ี 16

380 384500380 นางสาว เมย์ คงทน อำคำร 8 ห้อง 835 ช้ัน 3

381 384500381 นางสาว สุภาวดี สุวรรณ์

382 384500382 นาย สุภกิจ กรีอินทอง

383 384500383 นาย ราเมศร์ รอดยิ ม

384 384500384 นาย ทวีชัย โลราช

385 384500385 นางสาว นนทกานต์ แดงจันต๊ิบ

386 384500386 นางสาว สุพัตรา ดารุนิกร

387 384500387 นางสาว อลิษา ภูครองหิน

388 384500388 นางสาว ก่ิงกมล ศิริประเสริฐ

389 384500389 นาย ปริญญา บุญเกิด

390 384500390 นางสาว สุพิชฌาย์ ปาลีรัตน์

391 384500391 นางสาว มณีรัตน์ ศักย์วริษฐ์

392 384500392 นางสาว กรชวัล ป้องแก้ว

393 384500393 นาย บูชิต แสนเขียววงศ์

394 384500394 นางสาว สุวรรณา ขุนทอนโชติ

395 384500395 นางสาว พัชริยา วรสุทธิพงษ์

396 384500396 นางสาว อารีรัตน์ สายโส

397 384500397 นางสาว ธัญจิรา จันทรเศรษฐ์

398 384500398 นาย วิษณุ บุญมาก

399 384500399 นางสาว สุพัตรา สมบูรณ์เพ็ง

400 384500400 นางสาว วนิดา คิ วกลาง



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)

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ

401 384500401 นางสาว มัตติกา สอนสอาด เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500401

402 384500402 นางสาว ภัทรศญา พ้วยกิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500425

403 384500403 นาง นุชจรินทร์ ชมภูเทพา สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

404 384500404 นางสาว ทิวานันท์ นิสัยตรง ห้องสอบท่ี 17

405 384500405 นางสาว ประณิสรา งูน่ิม อำคำร 8 ห้อง 836 ช้ัน 3

406 384500406 นาย วิธวินท์ นาศฤงคาร

407 384500407 นางสาว วราภรณ์ ศรีสุข

408 384500408 นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว

409 384500409 นางสาว อริศรา เหม็นแดง

410 384500410 นางสาว พรสวรรค์ พรหมมาศ

411 384500411 นาย มงคล วิธุระ

412 384500412 นางสาว ธิชารัตน์ พลแก้ว

413 384500413 นางสาว กุมภาพันธ์ เอ่ียมชม

414 384500414 นางสาว นันท์นภัส ปัดถา

415 384500415 นางสาว ณัชชา แสงเงิน

416 384500416 นางสาว ทัศนีย์ สายวงศ์เป้ีย

417 384500417 นาย ภาณุภัทร์ หม่ืนองค์

418 384500418 นางสาว สุพัสจี มากมี

419 384500419 นาง มณียา ทัศนางกูร

420 384500420 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์พรหม

421 384500421 นางสาว เปมิกา ป่ินสกล

422 384500422 นางสาว ภัทรรัตน์ สิงห์ทอง

423 384500423 นางสาว จิราพร เขียวด า

424 384500424 นาย พงศกร เงินบ ารุง

425 384500425 นาง อ าพร ม่ันกันนาน
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426 384500426 นางสาว ธันยาภรณ์ สังข์เมือง เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500426

427 384500427 นางสาว ศิรประภา ตุลยธรวงศ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500450

428 384500428 นาย เกรียงสิทธ์ิ บุญผ่อง สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

429 384500429 นาย อดิศักด์ิ จันทะคุณ ห้องสอบท่ี 18

430 384500430 นาย ธีรยุทธ น้อยศรี อำคำร 9 ห้อง 912 ช้ัน 1

431 384500431 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เฮ้าปาน

432 384500432 นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย

433 384500433 นางสาว อุไรวรรณ ผองผาย

434 384500434 นางสาว นุชนารถ พุ่มนาค

435 384500435 นางสาว กรีฑาพร จิตรชนะ

436 384500436 นางสาว นิตยา ภู่ขาว

437 384500437 นางสาว ลดาวัลย์ ทับแผลง

438 384500438 นางสาว เจริญขวัญ หนูอ้น

439 384500439 นาย วราวุฒิ เศษโถ

440 384500440 นางสาว กุสุมา แย้มพจนา

441 384500441 นาย วีระ พรมภาพ

442 384500442 นางสาว นิศามณี ศรีประมาณ

443 384500443 นางสาว สุมิตรา ไพศาลพันธ์

444 384500444 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ตั ง

445 384500445 นาย สหัสนัยน์ ฝ่ายอุประ

446 384500446 นางสาว พิกุลแก้ว มาเชียงผา

447 384500447 นางสาว ปัทมา ธูปทอง

448 384500448 นางสาว เกศินี สียา

449 384500449 นางสาว อารดี หนูจอ

450 384500450 นางสาว รัศมี แมนไธสง
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451 384500451 นางสาว กรกนก หาญบัวค า เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500451

452 384500452 นางสาว วิมล ยงยืน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500475

453 384500453 นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

454 384500454 นางสาว สายฝน ธิป้อ ห้องสอบท่ี 19

455 384500455 นางสาว กัณฐ์จนพร แจ่มศรี อำคำร 9 ห้อง 913 ช้ัน 1

456 384500456 นางสาว ขนิษฐ์ดา บุญอาจ

457 384500457 นาย ศรายุทธ นัยต๊ิบ

458 384500458 นาย นิกร โตแฉ่ง

459 384500459 นางสาว เบญจมาศ นงนุช

460 384500460 นางสาว กานต์ชนก บุญเจิม

461 384500461 นางสาว พนัชกร เวรุตัง

462 384500462 นางสาว อรพรรณ อยู่พุก

463 384500463 นางสาว ฤทัยชนก ศรีบุญเรือง

464 384500464 นาย ศศิทัตน์ มงคลธง

465 384500465 นางสาว เบญจมาศ สุทธิยา

466 384500466 นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย

467 384500467 นางสาว จุฑามาส ยันดี

468 384500468 นางสาว จุฑาภรณ์ ปานค า

469 384500469 นางสาว จุฬารัตน์ เชื อช่าง

470 384500470 นางสาว จุฑารัตน์ พยัฆคิน

471 384500471 นางสาว พฤกษา เห่ียวนา

472 384500472 นางสาว กัญญารัตน์ บ ารุงกิจ

473 384500473 นางสาว ธิดารัตน์ กาดยัง

474 384500474 นางสาว สุภาพรรณ ประสพดี

475 384500475 นางสาว นิภรณ์ วังคีรี
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476 384500476 นาย เชาว์วัฒน์ หมอป่า เลขประจ ำตัวผู้สอบ 384500476

477 384500477 นางสาว พรรธิวา แสนปวง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 384500488

478 384500478 นางสาว เกศแก้ว ทิพย์ศรีบุตร สนำมสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

479 384500479 นางสาว วิภาภรณ์ อร่ามฉาย ห้องสอบท่ี 20

480 384500480 นางสาว วีรายา แก้วเกษศรี อำคำร 9 ห้อง 914 ช้ัน 1

481 384500481 นางสาว กรกช ค าก่อ

482 384500482 นางสาว ปนัดดา อยู่สุขดี

483 384500483 นางสาว ประภาศิริ เกษตรทอง

484 384500484 นางสาว สุภาภรณ์ สิงห์เรือง

485 384500485 นางสาว ศุลีพร แพนไธสงค์

486 384500486 นางสาว นันธกาญจน์ ลื อยอด

487 384500487 นางสาว วิไลพร จันจอม

488 384500488 นาย อัจฉริยเดช อัคเรศรัตน์


