ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
เรือ่ ง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ยกรณืทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ. 2562
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือ
มีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 24
กรกฎาคม 2562 และดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 0 - 1 1 สิงหาคม 2562 นัน้
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้ตำเนินการเสร็จสินแล้ว จึงประกาศรายชีอผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เรียงตามสำดับทีจ่ ากผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากทุกภาคมากไปหาน้อยตามกลุม่ วิชาเอก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
1. การบรรจุและแต่งตัง้
1.1 ผูผ้ ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ตามลำดับทีใ่ นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือก
และอยูใ่ นลำดับทีI่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างทีป่ ระกาศรับสมัครไว้ โดยไม่มกี ารขึน้ บัญชี
1.2 ผูI้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สม,บตั ติ ามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ทีป่ ระกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกรายใดมีคณ
ุ สมนิตไิ ม่ตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือชาดคุณสมบัตทิ ว่ั ไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไชเพิม่ เติม จะไมใต้รบั การพิจารณาบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือล้าเป็นผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ไปแล้ว จะถูกยกเลิกตำลังบรรจุ
และแต่งตัง้ นับตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจพบคุณสมบัติ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
1 .3 ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ โดยยึดประกาศนีเ้ ป็นหนังสือเรียกตัว
และให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพือ่ เลือกสถานศึกษาทีจ่ ะรับการบรรจุและ
แต่งตัง้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ขัน้ 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ขัน้ 2
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นหน้าทีข่ องผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือกทีต่ อ้ งทราบประกาศผลการคัดเลือก ดังนัน้ หากผู!้ ด้รบั การคัดเลือกรายใดไมใปรายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุ
และแต่งตัง้ ตามกำหนดวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว จะถือว่าสละสิทธีก้ ารบรรจุและแต่งตัง้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
2. ผู!้ ด้รบั การคัดเลือกบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผชู้ ว่ ยแล้ว จะต้องได้รบั การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลา 2 ปี หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นอกหน่วยงานการศึกษาที!่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ จะต้องมีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานการศึกษาที!่ ด้รบั การ
บรรจุและแต่งตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายประพฤทธี้ สุขใย)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

-2รายละเอียดการบรรจุและแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษาตำแหบ่งครูผชู้ ว่ ยกรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา/รหัศวิชา

ครูผ,ู้ ชว่ ย

กลุม่ วิชาภาษาไทย
จำนวน 6 อัตรา

ครูผชู้ ว่ ย

กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 4 อัตรา

ครูผชู้ ว่ ย

กลุม่ วิชาภาษาญีป่ นุ
จำนวน 1 อัตรา
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
จำนวน 6 อัตรา

ครูผชู้ ว่ ย

ครูผชู้ ว่ ย

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง
เลขที่
6041
899
3483
1486
2851
1930
318
4303
49346
126507
4130

วัดจันทร์ตะวันออก/เมืองพิษณุโลก
บ้านน้อยชุม้ ขีเ้ หล็ก/เนินมะปราง
บ้านนาหล่ม/ชาติตระการ
บ้านหนองลาน/นครไทย
บ้านกกม่วง/นครไทย
สืกษากุลบุตร/พรหมพิราม
รัฐราษฎร์สงเคราะห์/บางระกำ
บ้านบึงพร้าว/วังทอง
ท่าทองพิทยาคม/เมืองพิษณุโลก
หนองพระพิทยา/วังทอง
พิณพลราษฎร์ ฯ/วังทอง

พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
สพม.เขต 39
สพม.เขต 39
พิษณุโลก เขต 2

3074
2470
4665
4044
5030
132954
4246
2416

บ้านกร่าง ฯ/เมืองพิษณุโลก
บ้านเนินมะปราง/เนินมะปราง
บ้านเขาสมอแคลง ฯ/วังทอง
บ้านนํา้ พริก/นครไทย
บ้าน'หนองมะคัง ฯ/วัดโบสถ์
วังทองพิทยาคม/วังทอง
บ้านหนองกุลา/บางระกำ
ชุมชน ๓ บ้านเนินทุม่ /บางกระทุม่

พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
สพม.เขต 39
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโล^,,tขตุV

โรงเรียน/อำ๓อ

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารสืกษา

-3ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา/รหัสวิชา

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาสังคมศึกษา
จำนวน 3 อัตรา
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาพลศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชานาฏศิลบ้
จำนวน 2 อัตรา
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
ครูผ'ู้ ช่วย กลุม่ วิชาปฐมวัย
จำนวน 7 อัตรา

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชา
ประถมศึกษา
จำนวน 2 อัตรา
รวมทัง้ สิน

ตำแหน่ง
เลขที่
4894
1137
5145
4557

บ้านเฃ็ก/วังทอง
บ้านท่าสะแก/ชาติตระการ
บ้านห้วยเฮีย้ /นครไทย
จ่าการบุญ/เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 1

2597
118557
48226

บ่อวิทยบางระกำ/บางระกำ
วังมะด่านพิทยาคม/พรหมพิราม
ชาติตระการวิทยา/ชาติตระการ

พิษณุโลก เขต 1
สพม.เขต 39
สพม.เขต 39

569

วัดยางเอน ๆ/เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก เขต 1

726
1004
2101
4266
3436
1703
1299
5750
6008

วัดศรีวสิ ทุ ธาราม ฯ/เมืองพิษณุโลก
สะพานที่ ๓/เมืองพิษณุโลก
วัดศรีรตั นาราม ๆ/เมืองพิษณุโลก
พิณพลราษฎร์ ๆ/วังทอง
บ้านขวดนํา้ มัน/ชาติตระการ
บ้านบึงวิทยา/พรหมพิราม
บ้านเนินทอง/ชาติตระการ
วัดหนองนาดงกวาง/บางระกำ
สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง/
นครไทย

พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียน/อำ๓อ

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

36 อัตรา
KT—
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m จัง

1---1------

'พ /

นัญข้รายทีอ่ ผูศ้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วับที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก ภาษาไทย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หิษ{บุโลก

เลชประจำคัวผูล้ นัศร
3801008
3801014
3801004
3801007
3801015
3801021
3801009
3801016
3801020
3801026
3801003
3801001
3801006
3801013
3801005
3801018
3801025
3801012
3801027

ทีอ่ -ทีอ่ สตุล
นายวีรยุทธ อัครผล
นางสาวณัฏฐ์พชั ร์ สิงห์คำ
นางสาวป้ทมาพร ปานอยู่
นางสาวปาริชาติ คำภาแก้ว
นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์
นางเกศรินทร์ คันธมาลา
นางสาวกนกพร มงคล
นางสาวชไมพร เสาร์หอม
นายพร้อมพงศ์ บุญรอด
นายปรัชญา สิงห์คำ
นางสาวธีราพร ศรีทอง
นายนิจตุ พรมอาจ
นางกัญญาณัฐ เสนาวงษ์
นางสาวสุทธิดา งาต้น
นางสาวสุนสิ า สายโสภา
นางสาวปุณญาดา พลอยแหวน
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงมณฑิตา ภูมผิ ล
บางชาสิสา คงมี
นางสาวลฎาภา เผือกอ่อน

ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 6 รายงาบตัว
เพือ่ เลือกสถานศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสีกากี)

หน้าที 1 / 1

บัญขํรายพีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรหางการสีทษๆ ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาริการจังหวัด พิษณุโ่ ลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสีกษาริการจังหวัดพิษถ/เลก ประกาศ ณ วันพี่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก ภาษาอังกฤษ
พี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
พิ ษ{บุ โลก

เลขประจำคัวผูส้ มัคร
3802046
3802002
3802008
3802006
3802047
3802030
3802042
3802038
3802057
3802020
3802064
3802037
3802021
3802004
3802031
3802053
3802017
3802034
3802001
3802043
3802039
3802055
3802049
3802007
3802061
3802051
3802029
3802036

พีร่ -พีอ่ สฤล
นางสาวภัคภิญญา เนียมนก
นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำ
นางธนัซญา จันทร์เครือยิม้
นางสาวนัทธมน สงทอง
นางสาวจันทิมา บุญเปรือ่ ง
นางสาวรติขา นิธเิ ฃมสิริ
นางสาวซยาภรณ์ กลับทุง่
นางสาวรัตนาภรณ์ พาธูปทอง
นายศราจุธ พร้าโต
นางสาวขนกพร สีริวัฒนไพบุลย์
นางสาวอักษรสิริ ตาคม
นางดอกเกต โภคาเพชร
นางสาวภิรมย์ศรี ศรีภริ มย์
นางสาวซญาณ์นนั ท์ ประเสริฐขวัญ
นางสาวณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ
นางสาวกมลฉัตร ต็ะม่าน
นายนิรนั ต์ จันมีเทศ
นางสาวเบญจมาศ คนคล่อง
นางสาวสุภทั ฉรี พรมมี
นางสาวขวัญฤทัย เสาร์เพิง
นางสาวซัขฎาภรณ์ กิง่ เนตร
นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง
นางสาวพัสตร์ณฐั ขา เหลืองสุวรรณ
นางสาววรัณภร ภักดีมี
นางสาววรางคณา พูลศรี
นางสาวรัตติกาล บัวระพา
นางสาวอนุสรา วงศ์ประเสริฐ
นางสาวสีรลิ กั ษณ์ คำบุทอง

ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับพี่ 1 - 4 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานสีกษาในวันพี่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
ลำนักงานสีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันพี่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี)
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บัญข้รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาศ ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีท ร่ี ความจำเป็นหรือรเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาริการจังหวัด พิษทุโลก
(แนบ,ตำยประกาศ ดณะกรรมการสีกษาริการจังหวัดพิษทุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก ภาษาอังกฤษ*
ท ี่

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลชประจำคัวผูศ้ มัดร
3802050
3802062
3802059
3802026
3802003
3802009
3802058
3802022
3802015
3802019
3802013
3802063
3802056

ทีอ่ -ทีอ่ ลตุล
นางสาวมณีณศิ ากรณ์ บุญเรืองฤทธี้
นางสาวสุดารัตน์ นพคุณ
นางสาวรัสมีธ้ ติ า โยธหะลักษณ์
นางสาวสิรพิ ร เหล็กสิงห์
นางสาวสุ,นศา คลาเหลือ
นางสาวสิรวิ รรณ แสงประเสริฐ
นางสาวนิตยา . อ่อนสี
นางสาวนิตยา มะทา
นางสาวคุภลักษณ์ โพริเสิศ
นางสาวสิรฤิ ทัย บัวฉิม
นางสาวปภาวีธนภรณ์ พรมจวง
นางสาวสุรรื ตั น์ สุรยิ ะชัย
ว่าทีร่ อ้ ยตริหญิงปรืยาทร พิมพิลา

หมายเหตุ

I*.
*7$ rn-รจ้ฟ้^',

พิ ารq โลก
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บัญช่รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คึ วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสิกษาธิการจังหวัด พิษณุโ่ ลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสีกษาธิการจังหวัดพิษ{บุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก ภาษาญีป่ น่
ท ี่

1
2
3

เลชปร่ะจำคัวผู!้ สมศร
3804005
นางสาววัฑเกร แก่นนาค
3804004
นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา
3804002
นางสาวศสิวมิ ล พซรศึล'ป๋

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
ลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษ{บุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี) _____ _
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บัญข้รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ช และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผซู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาริการจังหวัด พิษ?จุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสีกษาริการจังหวัดพิษ?จุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก คณิตศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

พิษ^โลก

เลชประจำคัวผูส้ มัคร
3811033
3811018
3811002
3811004
3811022
3811011
3811026
3811010
3811001
3811009
3811027
3811017
3811008
3811023
3811012
3811043
3811032
3811038
3811005
3811029
3811044
3811039
3811003
3811031
3811021
3811034

ทีอ่ -ทีอ่ สชุส ิ
นางสาวธราภรณ์ สิริ
นางสาวทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์
นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา
นายกฤติเดช ธรรมรัตนฌธา
นางสาวเบญจรัตน์ เทพพงษ์
นางสาวธนัซญา อิวขาวนา
นางสาวพิซญา รอดชืน่
นางสาวอำพร พริกนาค
นางสาวกาญจนา พานทอง
นายจง แซ่หลอ
นางสาววัลสื เนตรแสงศริ
นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงศ์กา
นางสาวธนาภา วาน์ซพิพฒ
ั น์
นางสาวปียวรรณ คล้ายยา
นางสาวพรรณิภา คงบาง
นางสาววันทนีย์ ทองมี
นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์
นางสาวรุง่ นภา คงอินทร์
นางสาวพัชญา ผัดหน้า
นายปิยะพงษ์ ยอดหล้า
นายมรุพงษ์ แสงจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ยานาบัว
นางสาวระมีตรา จุมปา
นางสาววรรณิภา ศฤงฆาร
นางสาวอลิษา ยะแสง
นางสาวพัชราพร สังข์เทีย่ ง

ใฒๆยเหชุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเสือกลำดับที่ 1 - 6 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานสีกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานสีกษาริการจังหวัดพิษ?นุโลก
อำ๓ อเมืองพิษ?นุโลก จังหวัดพิษ?จุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสืกากี)

s

ร

บัญชีรายชีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คื วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาริการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสีกษาริการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
พิ ษ{บุ '๒ ท

โล่ชประจำ#3§สมํคร
3813025
3813012
3813055
3813013
3813010
3813027
3813036
3813016
3813006
3813048
3813033
3813017
3813004
3813050
3813028
3813061
3813022
3813030
3813064
3813011
3813043
3813063
3813034
3813049
3813003
3813051
3813032
3813001

^ อ - เอ ส ต ลุ ่
นางสาวสุจติ รา ชาญณรงค์
นางสาวปารณีย์ สุขสิริ
บางสาววิภาภรณ์ กันล้อม
นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจติ ร
นางสาวกานดา กันฉิม
นางสาวจารุพกั ตร์ หลินน่วม
นางสาวซมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า
นายจักรพันธ์ ญาณปึญญา
นางสาววนิพา ศุภนิมติ กุล
นางสาวเบญจวรรณ ดีจนั ทร์
นางสาวสิรวิ มิ ล วรรณชัย
นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนา
นางสาวอรวรรณ กลอยเดช
นางดวงพร ฟ้บคุม้
นายพัฒนคักดี้ จันเหลือง
นางธนัชญา กวยทิ
นางสาวพรพิรณ
ุ เชียวอรุณ
นางสาวสุทธาทิพย์ เชีมทอง
นางวัชรินทร์ เนียมวรรณ์
นายคุภณัฐ จันทร์สง่า
นางสาววีณา ทองสุขงาม
นายพิตริ ตั น์ จำรูญ
นางสาวปรารถนา โพตะกาว
นางสาวกมลชนก โนวังหาร
นางสาวเบญจวรรณ นิมติ พงษ์
นางสาวเสาวรส ศรีอนุ่ ดี
นางสาวหทัยรัตน์ อำไพรทิศ
นางสาวกรรณิการ์ บุญเทียน

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 2 รายงานคัว
เพือ่ เลือกสถานสีกษาในวันที่ 23 ลิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
ลำนักงานสีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานคัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 ลิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี)
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บัญช่รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษๆ ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานลืกษาธิการจังหวัด พิษ(บุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดพิษ(นุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก วิทยาศาลตร์ทว่ั ไป
ท ี่

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

เลขประจำคัวผูส้ นัคร
3813058
นางสาวรัตนาพร ทองขาว
3813005
นางสาวพรรษา เผ่าคนขม
3813007
นางสาวกาญจนา ถมใย
3813040
นางสาวธัญธิญารัตน์ เทพบาท
3813026
นางสาวอุทมุ พร กันยาประสิทธิ้
3813041
นางสาวพัขรา กันสุข
3813021
นายภาคภูมิ ศรีออ๊ ด
3813042
นางสาวภาวิณี กิจจรัส
3813053
นายพลลภ ตระกูลเอีย่ มเจริญ
3813019
นางสาวสายพิณ สุขสวัสดี้
3813024
นายคมสัน ยาจำปา
นางสาวปฏิมาพร แก้วศรีทอง
3813015
3813047
นางสาวปียนันท์ ขัตเตขา
3813054
นางสาวสุกญ
ั ญา ประจิตร์
3813014
นางสาวพิไลวรรณ นิยมญาติ
3813052
นางสาววรรณา นวลคำ
3813046
นาง'ขนิลรา อินทร์หอม
นายธนายุทธ พิมพ์ต้น
3813059
นางสาวมนฒาทิพย์ ขัยวิ'โรจน์มงคล
3813066
นางทิตยา นงคํโภ'ขน์
3813045
3813067
นางสาวฐิตริ ตั น์ วันกลม

หมายเหตุ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

9นฺ

พิ ษ ^โลก
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นัญฟ้รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผขู้ วํ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาBการจังหวัด พิษเจุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสีกษาธิการจังหวัดพิษเนุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก สังคมสีกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

พิ ษ£บุ ่๒ ก

เสชประจำดาผูส้ มคร
3817002
3817010
3817024
3817004
3817008
3817019
3817035
3817023
3817021
3817041
3817020
3817015
3817014
3817017
3817005
3817013
3817038
3817032
3817003
3817027
3817026
3817028
3817016
3817006
3817029

ทีอ่ -ทีร่ ฒ )ล
นายปรัขญ์ฐกรณ์ ขำรัก
นางสาวศสีธร ปะบามะโก
นางอัจฉราพรรณ วิชาพร
บางสาวสายลม สีลา
นายชาญวิทย์ ขํตยิ ะ
นายทนนชัย ใจกล้า
นางสาวนิโลบล คำชนแดน
นางสาวภัททิรา ทุมมา
นางสดใส นงนุช
นางสาวสิรวิ รรณ สุวรรณศรี
นายรณชัย บุญประเสริฐ
นางสาวจุไลลักษณ์ คงดารา
บางสาวสนธญา ไพรภิบาล
นางสาวนัฐชนับทน์ นามวงษา
นายพงศ์พซิ คูสูงเนิน
นางวลัยลักษณ์ เจนดี
นางสาวชฎาพร เกตุเพ็ชร์
นายธนวัฒน์ คูค่ วร
นางสาวสุจติ รา ผิวอ่อน
นางสาวแสงทวี ชิดโคกกรวด
นางสาวรุง่ จิรา แก้วซาวนา
นางสาวกนกวรรณ คงสุข
นางมลวิภา วรรณภักตร์
นางสาววรัญญา ผาแก้ว
นางสาวศรีนวล ทุฒนวล

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 3 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานสีกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษญโลก
อำเภอเมืองพิษญโลก จังหวัดพิษญโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสีกากี)

หน้ าที ่ 1 / 1

บัญขีรายร!อผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเสือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผขู้ ว้ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบข้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก พลสีกษา*
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เลช ประจำคัว§สฟ้คร
3821004
3821006
3821010
3821002
3821008
3821007
3821013

เอ ที่อสตุล
นางสาวพิมลรัตน์ เอีย่ มสาย
นายกล้าณรงค์ บามา
นายเฉลิมวุฒิ สุขเปีย
นาย'ขจรคักด เขียวแก้ว
นายฤทธิ'โกร เงินทอง
นายศรัทธาชัย ประจิตร
นางสาววันนิสา ยอมสุข

รฒารเฒ่ตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเสือกลำดับที่ 1 รายงานตัว
เพือ่ เสือกสถานสีกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมลีลาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี)

|9แ
*วั^ ทา

หิ พบุ ่ โลก

หน้ าที ่ 1 / 1

นัญข้รายทีอ่ ผูล้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกษา ตำแหน่งครูผขู้ ว์ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสืกษาธิการจังหวัด พิษณุโ่ ลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการดีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก นาฏสิลป๋
ท ี่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลชประจำคัวเศนัศร
3826002
3826012
3826001
3826005
3826004
3826011
3826003
3826006
3826010
3826009
3826008

ทีอ่ -ทีอ่ สตุล
นางสาวนิลบุ ล พุฒฤทธี้
นายกฤษฎา จันทร์รณ
ุ
นางสาวสุกญ
ั ญา ชุมคำลือ
นางสาววรรณวิภา ศรีบตุ รา
นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง
นางสาวนวลปรางค์ ปีนทอง
นายวรัญญ ละม้ายเมือง
นางสาวลักษณา เยาวสังข์
นางสาวสิรดา เสลา
นางสาวปรัชวนา สุภาพิทกั ษ์
นางสาววารี มหาวัน

ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 2 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานดีกษาใน'วนั 'ท่ี 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงาบดีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบลืกากี)

'ST,
เ^ า ร ฬ ?

หิ ษ{บุ ่ โลก
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บัญข้รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสิกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบข้ายประกาศ คณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
ท ี่

1
2
3
4
5
6
7

เลชประจำคัวผูส้ มัคร
3841003
3841002
3841009
3841001
3841010
3841006
3841008

นางสาวแพรวนภา นิใจ
นายพีระพงศ์ ชัยชนะ
นางสาวรุง่ นิภา โคกทับทิม
นายชนะภัย สิรเิ จริญ
นางกนกวรรณ คงคาลัย
นางสาวสุวรรณา บุญคง
นางสาวอุทยั หนองหลวง

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานสืกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี)

'ร ^ ^ พ

พิ ษ{บุ โลก
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บัญข้รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารันราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผขู้ ว้ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พึน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบข้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หิ พบุ ่ โลก

เลชปร์รจำคัวรสมีคร
3850005
นายยศธร ทราฤทธึ๋
3850008
นายวีระพงษ์ ชัยชราแสง
3850013
นางสาวอรขยา มากสมบูรณ์
3850002
นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
3850001
นายอภิรกั ษ์ ทองดี
3850029
นายธีระคักด เพ็งละมูล
3850006
นางสาวธนพร ไผ่งาม
3850032
นายภาคภูมิ ศรีประถม
3850012
นางสาวกุลสิ รา ปีนตานำ
3850016
นฎ-งสาวณัฐซยา ศรีรตั นสุฃ
3850011
นางสวิซญา คำดีเพ็ง
3850027
นางสาวนภัสกร ดลรักษ์
3850004
นางสาวณัฐวรรณ รัตนเสถียร
3850007
นางสาววรรณวิภา จรรยานะ
3850034
นายจตุพล ทวีคกั ดสิงห์
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ
3850015
3850014
นางสาวจิรวรรณ สุธาพจน์
นางสาวศรีแพร ศรีบญ
ุ รอด
3850023
3850033
นายปรัชญา ยุรมาส

1เ|เ|*ๆ«1พุ^่ -. ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
ลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษญโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบลีกากี)

------------------1*โ(
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นัญข้รายทีอ่ ผูล้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(รุ!'จํวย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรีอมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน จ พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อบุบ าลศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
พิษ{บุโลก

เลชประจำดัวผูส้ มีคร
3855007
3855010
3855001
3855011
3855034
3855028
3855014
3855003
3855043
3855019
3855022
3855020
3855002
3855018
3855025
3855041
3855006
3855012
3855038
3855024
3855039
3855008
3855030
3855027
3855031
3855005
3855017
3855044

ทีอ่ ทีอ่ สตุล
นางสาวชุตมิ า ชุมภูแสน
นางสาวสิรญ
ิ ญา ไชยโคตร์
นางสาวพัชราภรณ์ โพสา
นางสาวภัทรวดี พรรณา
นางสาววรรณนิษา รัตนสิทธี้
นางสาวสุธา'วลั ย์ สิบตุ ดี
นางสาวธนัข'พร ตรุษไชย
นางสาวโชติรส วิสมุ า
นางสาวจุฬารัตน์ พิพฒ
ั น์ผล
นางสาวรวีวรรณ {เมตะมะ
นางนงเยาว์ กองวี
นางสาววราภรณ์ บุญอาจ
นางนันท์นภัส ทองดี
นางสาวเนตรนภา เอีย่ มพุก
นางสาว'ชลซิ'ซา เต่านนท์
นางสาวจุฑามาศ 'นาหอม
นางสาวสิรกิ าญจน์ กองเกิด
นางสาวสุดารัตน์ พุม่ เจริญ
นางศสิราภรณ์ ฤทธีเ้ ทพ
นางสาวนันทิดา ปีงใจ
นางสาวพัซญ์ษญานันท์ มัง่ มีศภุ ธน'โชติ
นางพรพิมล สุทธิชาติ
นางสาวถนอมรัตน์ จันทฆาต
นางสุรตั น์ มัน่ นาค
นางสาววิภา เอีย่ มเมือง
นางสาวนรีรตั น์ มงคลทับ
นางสาวนิขาภัทร ปีนเถือ่ น
นางสาวเบญจรงค์ โหลเจริญ

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 7 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสิกากี)
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บัญ!เรายขือ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาธิการจังหวัด พิษรบุโลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดพิษรจุโ่ ลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิชาเอก ปฐมวัย/การสิกษาปฐมวัย/อบุบาลสีกษา
ท ี่

29
30
31

เลชประจำคัวผูฟ้ เคร
เอ -ท ร่ี ล ต ลุ
นางพรสวรรค์ ดาดี
3855033
3855032
นางสาวผริตา เขือ่ นเพ็ซร
นางสาวพัชราภรณ์ ป้ญญาว่อง
3855009

ร2^การ ร*,fC

พิ พ{บุ โลก
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บัญช่รายทีอ่ ผูส้ อบผ่าน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ใบการคัดเลือกบุคคลเฟ้อบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสีกษาริการจังหวัด พิษถ4โลก
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วิช าเอก ประถมสีกษา
ท ี่

1
2
3
4
5
6

เลช่ประจำคัวผูส้ มคร
3856001
3856005
3856003
3856002
3856007
3856004

ทีอ่ -ทีอ่ ลตุล
นางเครือวัลย์ นิเวศนา
นายพรหมพนิต พรมโพธ
นายผดุงเกียรติ สุทธิ
นายอภิเชฐ คงรอด
นางเกศนีย์ บัวทับ
นางอัญชิศฐา ผาทอง

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 2 รายงานตัว
เพือ่ เลือกสถานศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเครือ่ งแบบสีกากี)
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- 19กำหนดวันรายงาบตัวและสถานทีร่ ายงานตัว
ให้ผมู้ สี ทิ ธีไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ไปรายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่
28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชัน้ 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมีองพิษณุโลก จังหวัดพิษ{นุโลก
เอกสารหลักฐานทีต่ อั งนำมาแสดงในวันรายงานตัว

1. ปริญญาบัตร หริอวุฒบิ ตั ร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หริอใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน หริอหนังสือรับรองสิทธิ
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวผูเ้ ช้ารับการคัดเลือก
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการตรวจเสือก (แบบ สด.43) (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึง่ ออกให้โดยสถานพยาบาลชองทางราชการ หริอสถานพยาบาล
ของเอกซน ทีอ่ อกให้โม่เกิน 1 เดือน นับตัง้ แต่วนั รับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เปีน
โรคตามทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
9. รูปถ่ายแต่งเครือ่ งแบบช้าราชการปกติชาวหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ประดับ
อินทรธนู อันดับครูผชู้ ว่ ย ไม่ประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ถ่ายครัง้ เดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด
1 นิว้ จำนวน 3 รูป
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียนผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับผูท้ ม่ี คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาตริ หลักสูตร 5 ปี และประกาศนียบัตรทีม่ หี ลักสูตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาตริ) และให้นำเอกสารหลักฐานที่ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ เพือ่ ประโยซนํในการบรรจุและแต่งตัง้
11. สำเนาสมุดฝากเงินออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
1 ฉบับ
12.
หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1. ผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาปริญญาตริ หลักสูตร 5 ปี หากปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒไิ มได้ระบุ
ว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี มาแสดง
เพือ่ ประโยชนํในการบรรจุและแต่งตัง้
2. ผูท้ ไ่ี ปรายงานตัวเช้ารับราชการเปีนช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมือ่ รายงานตัวแล้ว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะส่งตัวไปรายงาน ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีไ่ ด้เลือกบรรจุและแต่งตัง้
ภายในวันเดียวกัน จึงให้จดั เตรียมสัมภาระ เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ เพือ่ พร้อมเช้าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานศึกษาต่อไป

