
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเปน็ 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตำแหนง่ครูผู้ชว่ยกรณทืีมี่ความจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ปี พ.ศ. 2562

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลกเร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
และแต่งตัง้เข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณท่ีีมีความจำเป็นหรือ 
มเีหตพุเิศษ ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันท่ี 18 -  24 
กรกฎาคม 2562 และดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันท่ี 1 0 - 1 1  สิงหาคม 2562 น้ัน

บดันี ้การดำเนินการคัดเลือกได้ตำเนินการเสร็จสินแล้ว จึงประกาศรายชีอผู้ได้รับการคัดเลือก 
เรียงตามสำดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากทุกภาคมากไปหาน้อยตามกลุ่มวิชาเอก ดังบญัชีรายละเอียดแนบทา้ย 
ประกาศนี้

1. การบรรจุและแต่งต้ัง
1.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลำดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

และอยู่ในลำดับท่ีIด้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามจำนวนตำแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครไว้ โดยไม่มีการข้ึนบัญชี
1.2 ผู้Iด้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ต้องเป็นผู้มีคุณสม,บัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ท่ีประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมนิติไม่ตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือชาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไชเพ่ิมเติม จะไมใต้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ
เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา หรือล้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว จะถูกยกเลกิตำลังบรรจุ 
และแต่งต้ัง นับต้ังแต่วันท่ีตรวจพบคุณสมบัติ จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิได้

1 .3 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังโดยยึดประกาศน้ีเป็นหนังสือเรียกตัว 
และใหผู้้ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพือ่เลือกสถานศึกษาทีจ่ะรับการบรรจุและ 
แต่งต้ังในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ข้ัน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ข้ัน 2 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกท่ีต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก ดังน้ัน หากผู้!ด้รับการคัดเลือกรายใดไมใปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุ 
และแต่งต้ังตามกำหนดวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ้ีการบรรจุและแต่งต้ังและจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้

2. ผู้!ด้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว จะต้องได้รับการเตรียมความ 
พร้อมและพฒันาอย่างเข้มตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เปน็เวลา 2 ปี หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
นอกหน่วยงานการศึกษาท่ี!ด้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาท่ี!ด้รับการ 
บรรจุและแต่งต้ังไม่น้อยกว่า 4 ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายประพฤทธ้ี สุขใย)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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รายละเอยีดการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกืษาตำแหบง่ครผููช้ว่ยกรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ 

สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/รหัศวิชา ตำแหน่ง 
เลขท่ี โรงเรียน/อำ๓อ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสืกษา

ครูผู้,ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 6041 วัดจันทร์ตะวันออก/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1
จำนวน 6 อัตรา 899 บ้านนอ้ยชุ้มข้ีเหล็ก/เนนิมะปราง พิษณุโลก เขต 2

3483 บ้านนาหล่ม/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต 3
1486 บ้านหนองลาน/นครไทย พิษณุโลก เขต 3
2851 บ้านกกม่วง/นครไทย พิษณุโลก เขต 3
1930 สืกษากุลบุตร/พรหมพิราม พิษณุโลก เขต 3

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 318 รัฐราษฎร์สงเคราะห์/บางระกำ พิษณุโลก เขต 1
จำนวน 4 อัตรา 4303 บ้านบึงพร้าว/วังทอง พิษณุโลก เขต 2

49346 ท่าทองพทิยาคม/เมืองพิษณโุลก สพม.เขต 39
126507 หนองพระพทิยา/วังทอง สพม.เขต 39

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุน 
จำนวน 1 อัตรา

4130 พณิพลราษฎร์ ฯ/วังทอง พิษณุโลก เขต 2

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3074 บ้านกร่าง ฯ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1
จำนวน 6 อัตรา 2470 บ้านเนินมะปราง/เนินมะปราง พิษณุโลก เขต 2

4665 บ้านเขาสมอแคลง ฯ/วังทอง พิษณุโลก เขต 2
4044 บ้านน้ําพริก/นครไทย พิษณุโลก เขต 3
5030 บ้าน'หนองมะคัง ฯ/วัดโบสถ์ พิษณุโลก เขต 3

132954 วังทองพิทยาคม/วังทอง สพม.เขต 39
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4246 บ้านหนองกุลา/บางระกำ พิษณุโลก เขต 1

ท่ัวไป
จำนวน 2 อัตรา

2416 ชุมชน ๓ บ้านเนินทุ่ม/บางกระทุ่ม พษิณุโล^,,tขตุV
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ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ตำแหน่ง 
เลขท่ี โรงเรียน/อำ๓อ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 4894 บ้านเฃ็ก/วังทอง พิษณุโลก เขต 2
จำนวน 3 อัตรา 1137 บ้านทา่สะแก/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต 3

5145 บา้นหว้ยเฮ้ีย/นครไทย พิษณุโลก เขต 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 4557 จ่าการบุญ/เมืองพิษณโุลก พิษณุโลก เขต 1

จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลบ้ 2597 บ่อวิทยบางระกำ/บางระกำ พิษณุโลก เขต 1

จำนวน 2 อัตรา 118557 วังมะด่านพทิยาคม/พรหมพิราม สพม.เขต 39
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 48226 ชาตติระการวทิยา/ชาตติระการ สพม.เขต 39

จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 569 วัดยางเอน ๆ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1

จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้'ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 726 วัดศรีวิสุทธาราม ฯ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1

จำนวน 7 อัตรา 1004 สะพานท่ี ๓/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1
2101 วัดศรีรัตนาราม ๆ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต 1
4266 พณิพลราษฎร์ ๆ/วังทอง พิษณุโลก เขต 2
3436 บ้านขวดน้ํามัน/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต 3
1703 บ้านบึงวิทยา/พรหมพิราม พิษณุโลก เขต 3
1299 บ้านเนนิทอง/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต 3

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา 5750 วัดหนองนาดงกวาง/บางระกำ พิษณุโลก เขต 1
ประถมศึกษา 6008 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง/ พิษณุโลก เขต 3
จำนวน 2 อัตรา นครไทย

รวมท้ังสิน 36 อตัรา
KT— j8& 1--- 1------
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นญัขร้ายทีอ่ผูศ้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั พิษณุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วับท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ภาษาไทย

ท่ี เลชประจำควัผูล้นศัร ท ีอ่-ท ีอ่สตลุ
1 3801008 นายวีรยุทธ อัครผล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 6 รายงาบตัว
2 3801014 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สิงห์คำ เพ่ือเลือกสถานศึกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3801004 นางสาวป้ทมาพร ปานอยู่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3801007 นางสาวปาริชาติ คำภาแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3801015 นางอัจฉราวรรณ จริาพงศ์ อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3801021 นางเกศรินทร์ คันธมาลา และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3801009 นางสาวกนกพร มงคล ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3801016 นางสาวชไมพร เสาร์หอม (แต่งเคร่ืองแบบสีกากี)
9 3801020 นายพร้อมพงศ์ บุญรอด
10 3801026 นายปรัชญา สิงห์คำ
11 3801003 นางสาวธีราพร ศรีทอง
12 3801001 นายนิจุต พรมอาจ
13 3801006 นางกัญญาณฐั เสนาวงษ์
14 3801013 นางสาวสุทธิดา งาต้น
15 3801005 นางสาวสุนิสา สายโสภา
16 3801018 นางสาวปุณญาดา พลอยแหวน
17 3801025 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมณฑิตา ภูมิผล
18 3801012 บางชาสิสา คงมี
19 3801027 นางสาวลฎาภา เผือกอ่อน

หิษ{บุโลก หน้าที 1 / 1



บญัขรํายพีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรหางการสีทษ  ๆ ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาริการจังหวดั พษิณุ่โลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกีษารกิารจงัหวดัพษิถ/เลก ประกาศ ณ วันพ่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ภาษาองักฤษ

พ่ี เลขประจำควัผูส้มคัร พ ีร่-พ ีอ่สฤล
1 3802046 นางสาวภัคภิญญา เนียมนก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับพ่ี 1 - 4 รายงานตัว
2 3802002 นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำ เพ่ือเลือกสถานสีกษาในวันพ่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3802008 นางธนัซญา จันทร์เครือย้ิม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3802006 นางสาวนัทธมน สงทอง ลำนักงานสีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3802047 นางสาวจันทิมา บุญเปร่ือง อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3802030 นางสาวรติขา นิธิเฃมสิริ และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3802042 นางสาวซยาภรณ ์ กลับทุ่ง ในวันพ่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3802038 นางสาวรัตนาภรณ ์ พาธูปทอง (แต่งเคร่ืองแบบสิกากี)
9 3802057 นายศราจุธ พร้าโต
10 3802020 นางสาวขนกพร สีริวัฒนไพบุลย์
11 3802064 นางสาวอักษรสิริ ตาคม
12 3802037 นางดอกเกต โภคาเพชร
13 3802021 นางสาวภิรมย์ศรี ศรีภริมย์
14 3802004 นางสาวซญาณ์นันท์ ประเสริฐขวัญ
15 3802031 นางสาวณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ
16 3802053 นางสาวกมลฉัตร ต็ะม่าน
17 3802017 นายนิรันต์ จันมีเทศ
18 3802034 นางสาวเบญจมาศ คนคล่อง
19 3802001 นางสาวสุภัทฉรี พรมมี
20 3802043 นางสาวขวัญฤทัย เสาร์เพิง
21 3802039 นางสาวซัขฎาภรณ์ ก่ิงเนตร
22 3802055 นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง
23 3802049 นางสาวพัสตร์ณัฐขา เหลืองสุวรรณ
24 3802007 นางสาววรัณภร ภักดีมี ^ ------ ^
25 3802061 นางสาววรางคณา พูลศรี / V — ^ 0 \
26 3802051 นางสาวรัตติกาล บัวระพา
27 3802029 นางสาวอนุสรา วงศ์ประเสริฐ (au ( ๚ เร ? #1F  ) C1
28 3802036 นางสาวสีริลักษณ์ คำบุทอง ร  3 ^ 4 * 7
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บญัขร้ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาศ ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 

กรณทีีร่ความจำเปน็หรอืรเหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาริการจังหวดั พษิทโุลก

(แนบ,ตำยประกาศ ดณะกรรมการสกีษารกิารจงัหวดัพษิทโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ภาษาองักฤษ *

ท ี่ เลชประจำควัผูศ้มดัร ท ีอ่-ท ีอ่ลตลุ หมายเหตุ
29 3802050 นางสาวมณณีศิากรณ ์ บุญเรืองฤทธ้ี
30 3802062 นางสาวสุดารัตน์ นพคุณ
31 3802059 นางสาวรัสม้ีธิตา โยธหะลักษณ์
32 3802026 นางสาวสิริพร เหล็กสิงห์
33 3802003 นางสาวสุ,นศา คลาเหลือ
34 3802009 นางสาวสิริวรรณ แสงประเสริฐ
35 3802058 นางสาวนิตยา . อ่อนสี
36 3802022 นางสาวนิตยา มะทา
37 3802015 นางสาวคุภลักษณ ์ โพริเสิศ
38 3802019 นางสาวสิริฤทัย บัวฉิม
39 3802013 นางสาวปภาวีธนภรณ ์ พรมจวง
40 3802063 นางสาวสุรืรัตน์ สุริยะชัย
41 3802056 ว่าท่ีร้อยตริหญงิปรืยาทร พิมพิลา

I*.

*7$ rn -รจ้ฟ้̂ ',
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บญัชร่ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 

กรณทีีม่คึวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกิษาธกิารจังหวัด พษิณุ่โลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสีกษาธิการจังหวัดพิษ{บุโลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ภาษาญีป่น่

ท ี่ เลชปร่ะจำคัวผู้!สมศร หมายเหตุ
1 3804005 นางสาววัฑเกร แก่นนาค ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 รายงานตัว
2 3804004 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา เพ่ือเลือกสถานศึกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3804002 นางสาวศสิวิมล พซรศึล'ป๋ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี

ลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษ{บุโลก
อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเคร่ืองแบบสิกากี) _____ _

{ ร- < 1

^ ก า ร ร ัง ^
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บญัขร้ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ช และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูซ้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาริการจงัหวดั พิษ?จุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกีษาริการจังหวัดพษิ?จุโลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก คณติศาสตร์

ท่ี เลชประจำควัผูส้มคัร ทีอ่-ทีอ่สชสุ ิ ใฒๆยเหชุ
1 3811033 นางสาวธราภรณ ์ สิริ ให้ผู้ผ่านการคัดเสือกลำดับท่ี 1 - 6 รายงานตัว
2 3811018 นางสาวทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์ เพ่ือเลือกสถานสีกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3811002 นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3811004 นายกฤตเิดช ธรรมรัตนฌธา สำนักงานสีกษาริการจังหวัดพิษ?นุโลก
5 3811022 นางสาวเบญจรัตน์ เทพพงษ์ อำ๓ อเมืองพิษ?นุโลก จังหวัดพิษ?จุโลก
6 3811011 นางสาวธนัซญา อิวขาวนา และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3811026 นางสาวพิซญา รอดช่ืน ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3811010 นางสาวอำพร พริกนาค (แต่งเคร่ืองแบบสืกากี)
9 3811001 นางสาวกาญจนา พานทอง
10 3811009 นายจง แซ่หลอ
11 3811027 นางสาววัลสื เนตรแสงศริ
12 3811017 นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงศ์กา
13 3811008 นางสาวธนาภา วาน์ซพิพัฒน์
14 3811023 นางสาวปียวรรณ คลา้ยยา
15 3811012 นางสาวพรรณภิา คงบาง
16 3811043 นางสาววันทนีย์ ทองมี
17 3811032 นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์
18 3811038 นางสาวรุ่งนภา คงอินทร์
19 3811005 นางสาวพัชญา ผัดหน้า
20 3811029 นายปยิะพงษ ์ ยอดหล้า
21 3811044 นายมรุพงษ ์ แสงจันทร์
22 3811039 นางสาวเสาวลักษณ ์ ยานาบัว
23 3811003 นางสาวระมีตรา จุมปา
24 3811031 นางสาววรรณภิา ศฤงฆาร
25 3811021 นางสาวอลิษา ยะแสง
26 3811034 นางสาวพัชราพร สังข์เท่ียง

พิษ^โลก
s ร



บญัชรีายชีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 

กรณทีีม่คืวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาริการจังหวดั พิษณุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกีษาริการจังหวดัพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

ท่ี โล่ชประจำ#3§สมํคร ^ อ - เ อ ส ต ลุ ่ หมายเหตุ
1 3813025 นางสาวสุจิตรา ชาญณรงค์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 2 รายงานคัว
2 3813012 นางสาวปารณย์ี สุขสิริ เพ่ือเลือกสถานสีกษาในวันท่ี 23 ลิงหาคม 2562
3 3813055 บางสาววิภาภรณ ์ กันล้อม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3813013 นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร ลำนักงานสีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3813010 นางสาวกานดา กันฉิม อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3813027 นางสาวจารุพักตร์ หลินน่วม และรายงานคัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3813036 นางสาวซมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า ในวันท่ี 28 ลิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3813016 นายจักรพันธ์ ญาณปึญญา (แต่งเคร่ืองแบบสิกากี)
9 3813006 นางสาววนิพา ศุภนิมิตกุล
10 3813048 นางสาวเบญจวรรณ ดีจันทร์
11 3813033 นางสาวสิริวิมล วรรณชัย
12 3813017 นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนา
13 3813004 นางสาวอรวรรณ กลอยเดช
14 3813050 นางดวงพร ฟ้บคุ้ม
15 3813028 นายพฒันคักด้ี จันเหลือง
16 3813061 นางธนัชญา กวยทิ
17 3813022 นางสาวพรพิรุณ เชียวอรุณ
18 3813030 นางสาวสุทธาทิพย์ เชีมทอง
19 3813064 นางวัชรินทร์ เนียมวรรณ์
20 3813011 นายคุภณฐั จันทร์สง่า
21 3813043 นางสาววีณา ทองสุขงาม
22 3813063 นายพิติรัตน์ จำรูญ
23 3813034 นางสาวปรารถนา โพตะกาว
24 3813049 นางสาวกมลชนก โนวังหาร ^ -------^
25 3813003 นางสาวเบญจวรรณ นิมิตพงษ์ / V * — < \
26 3813051 นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดี (  / m  j h J w \ \
27 3813032 นางสาวหทัยรัตน์ อำไพรทิศ V 1  )  5  )
28 3813001 นางสาวกรรณกิาร์ บุญเทียน
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บญัชร่ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกืษๆ ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาฃัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานลกืษาธกิารจงัหวัด พิษ(บุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกิษาธิการจังหวัดพษิ(นุโลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก วิทยาศาลตร์ทัว่ไป

ท ี่ เลขประจำควัผูส้นคัร หมายเหตุ̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
29 3813058 นางสาวรัตนาพร ทองขาว
30 3813005 นางสาวพรรษา เผ่าคนขม
31 3813007 นางสาวกาญจนา ถมใย
32 3813040 นางสาวธัญธิญารัตน์ เทพบาท
33 3813026 นางสาวอุทุมพร กันยาประสิทธ้ิ
34 3813041 นางสาวพัขรา กันสุข
35 3813021 นายภาคภมู ิ ศรีอ๊อด
36 3813042 นางสาวภาวิณ ี กิจจรัส
37 3813053 นายพลลภ ตระกลูเอ่ียมเจริญ
38 3813019 นางสาวสายพิณ สุขสวัสด้ี
39 3813024 นายคมสัน ยาจำปา
40 3813015 นางสาวปฏิมาพร แก้วศรีทอง
41 3813047 นางสาวปียนันท์ ขัตเตขา
42 3813054 นางสาวสุกัญญา ประจิตร์
43 3813014 นางสาวพิไลวรรณ นิยมญาติ
44 3813052 นางสาววรรณา นวลคำ
45 3813046 นาง'ขนิลรา อินทร์หอม
46 3813059 นายธนายุทธ พิมพ์ต้น
47 3813066 นางสาวมนฒาทิพย์ ขัยวิ'โรจน์มงคล
48 3813045 นางทติยา นงคํโภ'ขน์
49 3813067 นางสาวฐิติรัตน์ วันกลม

9นฺ
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นญัฟร้ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ฟา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููข้วํย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาBการจงัหวัด พษิเจุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกีษาธิการจังหวัดพษิเนโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก สังคมสีกษา

ท่ี เสชประจำดาผูส้มคร ท ีอ่ -ท ีร่ฒ )ล หมายเหตุ
1 3817002 นายปรัขญฐ์กรณ ์ ขำรัก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 3 รายงานตัว
2 3817010 นางสาวศสีธร ปะบามะโก เพ่ือเลือกสถานสีกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3817024 นางอัจฉราพรรณ วิชาพร เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3817004 บางสาวสายลม สีลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษญโลก
5 3817008 นายชาญวิทย ์ ขํติยะ อำเภอเมืองพิษญโลก จังหวัดพิษญโลก
6 3817019 นายทนนชัย ใจกล้า และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3817035 นางสาวนิโลบล คำชนแดน ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3817023 นางสาวภัททิรา ทุมมา (แต่งเคร่ืองแบบสีกากี)
9 3817021 นางสดใส นงนุช
10 3817041 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี
11 3817020 นายรณชยั บุญประเสริฐ
12 3817015 นางสาวจุไลลักษณ์ คงดารา
13 3817014 บางสาวสนธญา ไพรภิบาล
14 3817017 นางสาวนัฐชนับทน์ นามวงษา
15 3817005 นายพงศ์พิซ คูสูงเนิน
16 3817013 นางวลัยลักษณ ์ เจนดี
17 3817038 นางสาวชฎาพร เกตเุพช็ร์
18 3817032 นายธนวัฒน์ คู่ควร
19 3817003 นางสาวสุจิตรา ผิวอ่อน
20 3817027 นางสาวแสงทวี ชิดโคกกรวด
21 3817026 นางสาวรุ่งจิรา แก้วซาวนา
22 3817028 นางสาวกนกวรรณ คงสุข
23 3817016 นางมลวิภา วรรณภักตร์
24 3817006 นางสาววรัญญา ผาแก้ว
25 3817029 นางสาวศรีนวล ทุฒนวล

หน้าที่  1 / 1พิษ£บุ่๒ ก



บญัขรีายร!อผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเสอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููข้ว้ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน จ  พ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาธกิารจังหวัด พษิณุโลก

(แนบขา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก พลสกีษา *

ท่ี เลช ประจำควั§ สฟ้คร เอ  ที่อสตุล รฒารเฒตุ่
1 3821004 นางสาวพิมลรัตน์ เอ่ียมสาย ให้ผู้ผ่านการคัดเสือกลำดับท่ี 1 รายงานตัว
2 3821006 นายกล้าณรงค์ บามา เพ่ือเสือกสถานสีกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3821010 นายเฉลิมวุฒ ิ สุขเปีย เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมลีลาวดี
4 3821002 นาย'ขจรคักด เขียวแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3821008 นายฤทธิ'โกร เงินทอง อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3821007 นายศรัทธาชัย ประจิตร และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3821013 นางสาววันนิสา ยอมสุข ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.

(แต่งเคร่ืองแบบสิกากี)

|9แ

*ว ั^ท า

หน้าที่  1 / 1หิพบุ ่โลก



นญัขร้ายทีอ่ผูล้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการดกีษา ตำแหนง่ครูผูข้ว์ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาฃัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกืษาธิการจังหวัด พษิณุ่โลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการดกีษาธกิารจงัหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก นาฏสิลป๋

ท ี่ เลชประจำควัเศนศัร ทีอ่-ท ีอ่สตลุ
1 3826002 นางสาวนิลุบล พุฒฤทธ้ี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 2 รายงานตัว
2 3826012 นายกฤษฎา จันทร์รุณ เพ่ือเลือกสถานดีกษาใน'วัน'ท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3826001 นางสาวสุกัญญา ชุมคำลือ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3826005 นางสาววรรณวิภา ศรีบุตรา สำนักงาบดีกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3826004 นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง อำ๓ อเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3826011 นางสาวนวลปรางค์ ปีนทอง และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3826003 นายวรัญญ ละมา้ยเมอืง ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3826006 นางสาวลักษณา เยาวสงัข์ (แต่งเคร่ืองแบบลืกากี)
9 3826010 นางสาวสิรดา เสลา
10 3826009 นางสาวปรัชวนา สุภาพิทักษ์
11 3826008 นางสาววารี มหาวัน

'ST,

เ ^ า ร ฬ ?
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บญัขร้ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานสกิษาธิการจังหวัด พษิณุโลก

(แนบขา้ยประกาศ คณะกรรมการสกิษาธิการจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

ท ี่ เลชประจำควัผูส้มคัร หมายเหตุ
1 3841003 นางสาวแพรวนภา นิใจ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 รายงานตัว
2 3841002 นายพรีะพงศ ์ ชัยชนะ เพ่ือเลือกสถานสืกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3841009 นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3841001 นายชนะภยั สิริเจริญ สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3841010 นางกนกวรรณ คงคาลัย อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3841006 นางสาวสุวรรณา บุญคง และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3841008 นางสาวอุทัย หนองหลวง ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.

(แต่งเคร่ืองแบบสิกากี)

' ร ^ ^ พ

หน้าที่  1 / 1พิษ{บุโลก



บญัขร้ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รนัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููข้ว้ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พึน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาธกิารจังหวัด พษิณุโลก

(แนบขา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก คอมพวิเตอร/์คอมพวิเตอรศ์กึษา

ท่ี เลชปรร์จำควัรสมคีร 1เ|เ|*ๆ«1พุ่^-. -
1 3850005 นายยศธร ทราฤทธ๋ึ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 รายงานตัว
2 3850008 นายวีระพงษ ์ ชัยชราแสง เพ่ือเลือกสถานศึกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3850013 นางสาวอรขยา มากสมบูรณ์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3850002 นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์ ลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษญโลก
5 3850001 นายอภรัิกษ ์ ทองดี อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3850029 นายธีระคักด เพ็งละมูล และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3850006 นางสาวธนพร ไผ่งาม ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3850032 นายภาคภมู ิ ศรีประถม (แต่งเคร่ืองแบบลีกากี)
9 3850012 นางสาวกุลิสรา ปีนตานำ
10 3850016 นฎ-งสาวณัฐซยา ศรีรัตนสุฃ
11 3850011 นางสวิซญา คำดีเพ็ง
12 3850027 นางสาวนภัสกร ดลรักษ์
13 3850004 นางสาวณัฐวรรณ รัตนเสถียร
14 3850007 นางสาววรรณวิภา จรรยานะ
15 3850034 นายจตุพล ทวีคักดสิงห์
16 3850015 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ
17 3850014 นางสาวจิรวรรณ สุธาพจน์
18 3850023 นางสาวศรีแพร ศรีบุญรอด
19 3850033 นายปรัชญา ยุรมาส ------------------1*โ( —

หิพบุ ่โลก หน้าที่  1 / 1



นญัขร้ายทีอ่ผูล้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครู(รุ!'จํวย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอีมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังาบคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน จ  พ.ศ. 2562
สำนกังานศกึษาธกิารจังหวดั พษิณุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ปฐมวยั/การศกึษาปฐมวยั/อบบุาลศกึษา

ที่ เลชประจำดวัผูส้มคีร ท ีอ่ท ีอ่ส ตลุ หมายเหตุ
1 3855007 นางสาวชุติมา ชุมภูแสน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 7 รายงานตัว
2 3855010 นางสาวสิริญญา ไชยโคตร์ เพ่ือเลือกสถานศึกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3855001 นางสาวพัชราภรณ ์ โพสา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3855011 นางสาวภัทรวดี พรรณา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3855034 นางสาววรรณนิษา รัตนสิทธ้ี อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3855028 นางสาวสุธา'วัลย์ สิบุตดี และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
7 3855014 นางสาวธนัข'พร ตรุษไชย ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
8 3855003 นางสาวโชติรส วิสุมา (แต่งเคร่ืองแบบสิกากี)
9 3855043 นางสาวจุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล
10 3855019 นางสาวรวีวรรณ {เมตะมะ
11 3855022 นางนงเยาว ์ กองวี
12 3855020 นางสาววราภรณ ์ บุญอาจ
13 3855002 นางนันท์นภัส ทองดี
14 3855018 นางสาวเนตรนภา เอ่ียมพุก
15 3855025 นางสาว'ชลซิ'ซา เต่านนท์
16 3855041 นางสาวจุฑามาศ 'นาหอม
17 3855006 นางสาวสิริกาญจน์ กองเกิด
18 3855012 นางสาวสุดารัตน์ พุม่เจริญ
19 3855038 นางศสริาภรณ ์ ฤทธ้ีเทพ
20 3855024 นางสาวนันทิดา ปีงใจ
21 3855039 นางสาวพัซญ์ษญานันท์ ม่ังมีศุภธน'โชติ
22 3855008 นางพรพิมล สุทธิชาติ
23 3855030 นางสาวถนอมรัตน์ จันทฆาต
24 3855027 นางสุรัตน์ ม่ันนาค ^ _____^
25 3855031 นางสาววิภา เอ่ียมเมือง X / — - 0 \
26 3855005 นางสาวนรีรัตน์ มงคลทับ /  A j f
27 3855017 นางสาวนิขาภัทร ปีนเถ่ือน L  (  ) c1

28 3855044 นางสาวเบญจรงค์ โหลเจริญ
พิษ{บุโลก ?5กา หน้าท 1 / 2



บญั!เรายขือ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาธิการจังหวัด พิษรบุโลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการสกิษาธิการจังหวัดพษิรจุ่โลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ปฐมวยั/การสกิษาปฐมวยั/อบบุาลสกีษา

ท ี่ เลชประจำควัผูฟ้เคร เอ -ท ีร่ ล ต ลุ
29 3855033 นางพรสวรรค์ ดาดี
30 3855032 นางสาวผริตา เข่ือนเพ็ซร
31 3855009 นางสาวพัชราภรณ ์ ป้ญญาว่อง

ร2^การร*,fC
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บญัชร่ายทีอ่ผูส้อบผา่น ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ใบการคดัเลอืกบคุคลเฟอ้บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 

กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2562
สำนกังานสกีษาริการจังหวดั พษิถ4โลก

(แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2562)
วชิาเอก ประถมสีกษา

ท ี่ เลชป่ระจำควัผูส้มคร ท ีอ่-ท ีอ่ลตลุ หมายเหตุ
1 3856001 นางเครือวัลย์ นิเวศนา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 - 2 รายงานตัว
2 3856005 นายพรหมพนิต พรมโพธ เพ่ือเลือกสถานศึกษาในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
3 3856003 นายผดุงเกยีรติ สุทธิ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
4 3856002 นายอภเิชฐ คงรอด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
5 3856007 นางเกศนย์ี บัวทับ อำเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก
6 3856004 นางอัญชิศฐา ผาทอง และรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง

ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
(แต่งเคร่ืองแบบสีกากี)

กาใ^
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กำหนดวนัรายงาบตวัและสถานทีร่ายงานตวั
ใหผู้้มีสทิธ้ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังในวันท่ี 

28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอ้งประชมุลลีาวดี ช้ัน 2 สำนกังานศกึษาธกิารจังหวดัพษิณโุลก 
อำเภอเมอีงพษิณโุลก จังหวัดพิษ{นุโลก
เอกสารหลกัฐานทีต่อังนำมาแสดงในวันรายงานตวั

1. ปริญญาบัตร หริอวุฒิบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หริอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หริอหนังสือรับรองสิทธิ 

ท่ียังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. บตัรประจำตัวผู้เช้ารับการคัดเลือก
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 ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลชองทางราชการ หริอสถานพยาบาล 

ของเอกซน ท่ีออกให้โม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เปีน 
โรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

9. รูปถ่ายแต่งเคร่ืองแบบช้าราชการปกติชาวหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ประดับ 
อินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ถ่ายคร้ังเดียวกันและถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน ขนาด 
1 น้ิว จำนวน 3 รูป

10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบยีนผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
(สำหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตริ หลักสูตร 5 ปี และประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒ ิ
ปริญญาตริ) และให้นำเอกสารหลักฐานท่ี ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยซนํในการบรรจุและแต่งต้ัง

11. สำเนาสมุดฝากเงินออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
1 ฉบับ

12. หลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ

1. ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาตริ หลักสูตร 5 ปี หากปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิไมได้ระบุ 
ว่าสำเร็จการศึกษาหลักสตูร 5 ปี ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี มาแสดง 
เพ่ือประโยชนํในการบรรจุและแต่งต้ัง

2. ผู้ทีไ่ปรายงานตัวเช้ารับราชการเปีนช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เม่ือรายงานตัวแล้ว 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะส่งตัวไปรายงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีได้เลือกบรรจุและแต่งต้ัง 
ภายในวันเดียวกัน จึงให้จัดเตรียมสัมภาระ เคร่ืองใช้ต่าง  ๆ เพ่ือพร้อมเช้าปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาต่อไป


