
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 435300001 นำงสำว ขนิษฐำ เพชรดีคำย เลขประจ ำตัวสอบ    435300001

2 435300002 นำย สรกฤช สีตังตำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300011

3 435300003 นำย วัชรินทร์ สว่ำงศรี สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 435300004 นำย วิสิฐศักด์ิ จันตะคุณ ห้องสอบท่ี  101  

5 435300005 นำงสำว ฉันทะนำ ม่วงแสน อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  727

6 435300006 นำย พงศกร จันทร์ศรี

7 435300007 นำย วัชร สีตำ

8 435300008 นำย วัชรพงศ์ พรมศำ

9 435300009 นำย พัฒนำ พรมแก้ว

10 435300010 นำย กรกช อ่ำงค ำ

11 435300011 นำย สมชำย ภูธำตุเพชร

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

12 435300012 นำย จักรี โสภี เลขประจ ำตัวสอบ    435300012

13 435300013 นำย สุพัฒนำกร บุปผำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300036

14 435300014 นำงสำว รัตชนี ดำวังวรรณ์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

15 435300015 นำย บัณฑิต อุ่นจิตร ห้องสอบท่ี  102  

16 435300016 นำย ณุศิต ภิรมยำ อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  731

17 435300017 นำย ชัยณรงค์ กุดแถลง

18 435300018 นำงสำว ปวีณสรณ์ บุดดำ

19 435300019 นำย วรวุฒิ โคกหงส์

20 435300020 นำย เมธี โคตรต่ิง

21 435300021 นำย พุฒวิชญ์ เอ้ือมสุวรรณ

22 435300022 นำย ศักด์ิชัย ทองขันธ์

23 435300023 นำย ธนวัฒน์ ซำรัมย์

24 435300024 นำงสำว เพลินทิพย์ มูลสุวรรณ

25 435300025 นำย กฤตขจร ศรีรำช

26 435300026 นำย ธนวัฒน์ ไพรสณฑ์

27 435300027 นำย ธีระวัฒน์ ประเสริฐ

28 435300028 นำย เทพำรักษ์ กำบกว้ำง

29 435300029 นำย กฤษฎำ ย้ิมน้อย

30 435300030 นำย ศิริโชค สงเครำะห์

31 435300031 นำย จิติพงษ์ วงชำรี

32 435300032 นำย วำทิฒ โคตรบรรเทำ

33 435300033 นำย ปริญญำ มะลัย

34 435300034 นำย สมคิด ค ำจันวงษำ

35 435300035 นำงสำว มำริษำ ปุริมำยะตำ

36 435300036 นำย มนตรี สำวิสิทธ์ิ
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

37 435300037 นำย ธนำรักษ์ มิตรนอก เลขประจ ำตัวสอบ    435300037

38 435300038 นำย อุเทน ชูรัตน์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300061

39 435300039 นำย กิตติศักด์ิ เท่ียงธรรม สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

40 435300040 ห้องสอบท่ี  103  

41 435300041 นำย ประเสริฐ วงชำรี อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  732

42 435300042 นำย อภัครชัยกูล พุทธลำ

43 435300043 นำย อัครพล แสงศรี

44 435300044 นำย วัฒนำ จันทร์ดิษฐ์

45 435300045 นำย มงคล ทองนุช

46 435300046 นำย พงศธร ข ำมณี

47 435300047 นำงสำว สุจิตรำ สีคำม

48 435300048 นำย ไกรศักด์ิ เบำรำญ

49 435300049 นำง บุพผำ พิกุลศรี

50 435300050 นำงสำว นภำพร บุตรภักดี

51 435300051 นำงสำว นิตยำ วงศ์อนุ

52 435300052 นำย ศุภกร ยุระสี

53 435300053 นำย เทวำ แก้วกำหลง

54 435300054 นำย อธินัท บุญโคกล่ำม

55 435300055 นำย ธวัชชัย หนองภักดี

56 435300056 นำย โชคนที ก ำเนิดพิลำ

57 435300057 นำย สนธยำ แสนปอพำน

58 435300058 นำย กฤษวัฒน สิงสมุท

59 435300059 นำย พรชัย อำทิตย์ต้ัง

60 435300060 นำงสำว พิชยำ ไชยมำตย์

61 435300061 นำย เฉียบ คันธำ

ยกเลิกกำรสมัคร
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

62 435300062 นำย อมรเทพ พิมพ์ภู เลขประจ ำตัวสอบ    435300062

63 435300063 นำย พรหมลิขิต โทธรรม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300086

64 435300064 นำย ณฐภัทร เฌอรัมย์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

65 435300065 นำงสำว ศิริพร สระมูล ห้องสอบท่ี  104  

66 435300066 นำงสำว เปรมวดี ครองก่ ำ อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  733

67 435300067 นำงสำว พรพันธ์ พันธพัฒน์

68 435300068 นำย ธนำวุธ ห่ำนค ำวงษ์

69 435300069 นำงสำว ภิรมยำ บุตรวงษ์

70 435300070 นำย รณชัย ตะโนนทอง

71 435300071 นำงสำว สุภำวรรณ สุขะพันธ์

72 435300072 นำย อมรเทพ ทองจันทร์ฮำด

73 435300073 นำงสำว ศรัญญำ แสนยะมูล

74 435300074 นำงสำว อรอุมำ ภูคำม

75 435300075 นำย ปฏิภำณ เหลืองเจริญ

76 435300076 นำย ประณต เผือกสีสุก

77 435300077 นำย จิตกร วรรณสุทธ์ิ

78 435300078 นำย กงใจ ภูแล่นไว

79 435300079 นำงสำว ภำวิณี ไกลดวง

80 435300080 นำงสำว สุภำพร พัสดร

81 435300081 นำย สุภัสกรณ์ โพธ์ิทำ

82 435300082 นำย สุวรรณ อุตมะชะ

83 435300083 นำย อุดมศักด์ิ ดวงสุริยเนตร

84 435300084 นำย นนทพัทธ์ บุตรศำสตร์

85 435300085 นำงสำว พิลำพร ธำนี

86 435300086 นำย วิระยุทธ ปักกำระโน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

87 435300087 นำย สุรพล โพพยัคฆ์ เลขประจ ำตัวสอบ    435300087

88 435300088 นำงสำว กัญวรำ ใจสุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300111

89 435300089 นำย เอกชัย ไสแท้ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

90 435300090 นำย อรรถพงษ์ อุปนันท์ ห้องสอบท่ี  105  

91 435300091 นำย ชัช สีหำบุญมำก อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  734

92 435300092 นำย ศำสตรำ โคตรโยธำ

93 435300093 ว่ำท่ี ร.ต. สหรัฐ พลอยเพ็ชร์

94 435300094 นำย ไวยพจน์ ธิตำนนท์

95 435300095 นำย สุริยำ ไชยปัญหำ

96 435300096 นำงสำว นริศรำ วินทะไชย

97 435300097 นำย ณัฐพงศ์ วรไวย์

98 435300098 นำย พิพัฒพล โคโยทำ

99 435300099 นำงสำว ภัทรำ บุญวิเศษ

100 435300100 นำงสำว สุจิตรำ ฤทธำพรม

101 435300101 นำงสำว รุ่งนภำ พละเดช

102 435300102 นำย พงษ์ศักด์ิ แก่นพุฒ

103 435300103 นำย ธนิต อุ่นไธสง

104 435300104 นำงสำว จิรนันท์ ก้ำมกระโทก

105 435300105 นำย ปัญญำ จุปะนะเต

106 435300106 นำย รัฐพล ประทิน

107 435300107 นำย ธงไท สุวรรณแสน

108 435300108 นำย อรรถพล ภักดีจอหอ

109 435300109 นำงสำว วรำภรณ์ ท้ิงเทพ

110 435300110 นำย นพรัตน์ อินนวล

111 435300111 นำย พำยุ โถปำค ำ
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112 435300112 นำย เสก ชูแสง เลขประจ ำตัวสอบ    435300112

113 435300113 นำย ภำนุเดช จันมะณี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300136

114 435300114 นำย จีรศักด์ิ ผำรัตน์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

115 435300115 นำย วรำวุธ ประวันโต ห้องสอบท่ี  106  

116 435300116 นำย บวรวิชญ์ สีนิกรณ์ อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  735

117 435300117 นำย ชำญณรงค์ สมโสภำ

118 435300118 นำย อมรเทพ วงษ์รินทร์ยอง

119 435300119 นำย ภูวนัย ยำงสำ

120 435300120 นำย อนุชำติ ศิริภิรมย์

121 435300121 นำย อำทิตย์ มติยำภักด์ิ

122 435300122 นำย อภิสิทธ์ิ เขียวข ำ

123 435300123 นำย ปวีณ ภูคงก่ิง

124 435300124 นำย สุเมธ ไสวดี

125 435300125 นำย อภิวัฒน์ สอนช่ำงลุน

126 435300126 นำย พรทวี ค ำสีแก้ว

127 435300127 นำงสำว วิไลยพร คุณแสน

128 435300128 นำงสำว จริยำ ชัยทัพ

129 435300129 นำย อติชำต สุทธิจันทร์

130 435300130 นำย สุชำติ ภูดินทรำย

131 435300131 นำย วุฒิชัย คงวิรุฬ

132 435300132 นำงสำว วัลภำ สินปักษำ

133 435300133 นำย นครินทร์ กันหำ

134 435300134 นำย ธิติพงศ์ โกณจะแสง

135 435300135 นำย ธนวัฒน์ จักร์ค ำ

136 435300136 นำย อิทธิพล โพธ์ิหมุด
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

137 435300137 นำย สัจจำ ปัญจ่ำแก้ว เลขประจ ำตัวสอบ    435300137

138 435300138 นำย จำตุรงค์ น้อยหลุบเลำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300161

139 435300139 นำย ธวัชชัย พลประถม สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

140 435300140 นำย เกริกพล อังกูล ห้องสอบท่ี  107  

141 435300141 นำย ปัญญำ วิเชียรรักษ์ อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  736

142 435300142 นำย โกวิท แก้วสูงเนิน

143 435300143 นำย พิพัฒน์พงศ์ สกุลพันธ์ุสุริยำ

144 435300144 นำย อัครเดช แก้วกิจ

145 435300145 นำย โกเมนทร์ วิชำศรี

146 435300146 นำย เจนวิทย์ แคชัยภูมิ

147 435300147 นำย สุรเดช ธูปเศษ

148 435300148 สิบเอก วิชำญ สิงคำม

149 435300149 นำย กฤษฎำ บุตรรำช

150 435300150 นำย อภินันท์ เช้ือนิจ

151 435300151 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง จิรำพร บัวหอม

152 435300152 นำย ฐำปนิก รู้ปัญญำ

153 435300153 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง พัชรำภรณ์ ไตรวงษำ

154 435300154 นำย ปำยมนัส กองแก้ว

155 435300155 นำย ทรงวุฒิ คันทำ

156 435300156 นำย ธีระพงษ์ สิทธิศำสตร์

157 435300157 นำย กฤษฎำ ช่ำงหล่อ

158 435300158 นำง สุภำพร ทำสำลี

159 435300159 นำย ธวัช นำมวงศ์

160 435300160 นำย ภรดำ ภรำดร

161 435300161 นำย กิตติรำช พูลทอง
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

162 435300162 ว่ำท่ี ร.ต. เอกชัย ผูกพันธ์ เลขประจ ำตัวสอบ    435300162

163 435300163 นำย บุญญฤทธ์ิ วันจงค ำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300186

164 435300164 นำย เวชศำสตร์ ครองยุทธ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

165 435300165 นำย ฐำปกรณ์ ปำปะข ำ ห้องสอบท่ี  108  

166 435300166 นำย ชัยยันต์ บุญรักษำ อำคำร  7  ช้ัน 3  ห้อง  737

167 435300167 นำย บุญคง อินทะเนตร

168 435300168 นำย นพดล หนวนนุกุล

169 435300169 นำงสำว อัญชลี วำรีศรี

170 435300170 นำย อำทิตย์ โพธ์ิทร

171 435300171 นำย วิเศษ ใบปก

172 435300172 นำงสำว อมเรศ แสนขวำ

173 435300173 นำย จักรวำล จงเทพ

174 435300174 นำย ประวิทย์ อุทัยแพน

175 435300175 นำย ภำณุมำศ โพธ์ิหล้ำ

176 435300176 นำย วิรุทธ์ สุขเกษม

177 435300177 นำย สยำม ใจกล้ำ

178 435300178 นำย ทวีศักด์ิ ฉิมงำม

179 435300179 นำย เกียรติศักด์ิ เท่ียงดีฤทธ์ิ

180 435300180 นำย ยุทธนำ วงษ์พุฒ

181 435300181 นำงสำว ธนภัทร อินทรวิเชียร

182 435300182 นำย ณัฐพล พ้ืนบน

183 435300183 นำย เจษฎำ ศรพลธรรม์

184 435300184 นำงสำว เกวลี ชัยบัณฑิตย์

185 435300185 นำย ณเรศ มูลเบศร์

186 435300186 นำย ปิยะพันธ์ุ ประดำกรณ์



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

187 435300187 นำย รุ่งสุริยำ พลเย่ียม เลขประจ ำตัวสอบ    435300187

188 435300188 นำย รัก ค ำโคตรสูนย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300211

189 435300189 นำย สิทธิิวัฒน์ สุมำลัย สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

190 435300190 นำย ชัยธัช ถำมะณีศรี ห้องสอบท่ี  109  

191 435300191 นำย วัชรศักด์ิ ช่ำงยำ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  741

192 435300192 นำย จีรพัทธ์ ศรีสะอำด

193 435300193 นำย สุรศักด์ิ ชนะพันธ์

194 435300194 นำย ณรงค์ศักด์ิ วงศ์โพธ์ิ

195 435300195 นำย ณรงฤทธ์ิ รังวัดสำ

196 435300196 นำย ธนดล ชูสกุล

197 435300197 นำย กิตติภพ ชมภูวิเศษ

198 435300198 ว่ำท่ี ร.ต. ธีระวัฒน์ ฝ่ำยพลแสน

199 435300199 นำย ชัยวัฒน์ ทัพศร

200 435300200 นำย นวชัย รำชสำร

201 435300201 นำย แสนยำนุกร พรมฤกษ์

202 435300202 นำย วรพล ศรีนำมบุรี

203 435300203 นำย ดิฐพงศ์ อันทรำสี

204 435300204 นำย วีรวุฒิ กุสุมำลย์

205 435300205 นำย นิรุจน์ หลักสนำม

206 435300206 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ฐิตำรีย์รัตน์ อำญำเมือง

207 435300207 นำย สงกรำนต์ แสงสุวรรณ

208 435300208 นำย อดิศักด์ิ ศรีโสภำ

209 435300209 นำย จักรพงษ์ บุญค ำ

210 435300210 นำย นรำศักด์ิ สำระสุข

211 435300211 นำย พงศธร จันทุมำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

212 435300212 นำย ณัฐพงษ์ บุญทองโท เลขประจ ำตัวสอบ    435300212

213 435300213 นำย กิิตติศักด์ิ แสนโพธ์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300236

214 435300214 นำย ยุทธชัย ดำวงษำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

215 435300215 นำย รัชพล พงค์นอนิล ห้องสอบท่ี  110  

216 435300216 นำย อภินันท์ โคตรักษำ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  742

217 435300217 นำย อรรถพล บุณยวิวัฒน์

218 435300218 นำงสำว อฐิติยำ ไชยแสง

219 435300219 นำงสำว ปภัสรำ บุญสุทัศน์

220 435300220 นำงสำว มณี ปำปะเก

221 435300221 นำย วสันต์ วงศ์กำฬสินธ์ุ

222 435300222 นำย จีรัตกำณร์ แก้วสุพรรณ์

223 435300223 นำย วันเฉลิม วรรณสุทธ์ิ

224 435300224 นำย กิรวุฒิ สีโส

225 435300225 นำย ภพธร ขันทะ

226 435300226 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ มะลำใส

227 435300227 นำย อภิรมย์ เก่งกล้ำ

228 435300228 นำย สิทธิพงษ์ ภูมีศรี

229 435300229 นำย ประยูร พลสีหำ

230 435300230 นำงสำว อภิญญำ อำสนำชัย

231 435300231 นำงสำว ภัสสร แจ้งจบ

232 435300232 นำย เอนก พุดศรี

233 435300233 ส.อ. จักรกฤษณ์ แก่นพุฒ

234 435300234 นำย โสภณ หำรัญดำ

235 435300235 นำย ชัยรัตน์ ศรีเครือแก้ว

236 435300236 นำย ทศพล อินธิแสน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

237 435300237 นำย วิรัตน์ นำขันที เลขประจ ำตัวสอบ    435300237

238 435300238 นำย จิตรกร หงษ์ลอยลม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300261

239 435300239 ว่ำท่ี ร.ต. เดชอนันต์ ทองพิมพ์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

240 435300240 นำย สิทธิชัย ธนะภูมิชัย ห้องสอบท่ี  111  

241 435300241 นำงสำว นัทยำ ศิริส ำรำญ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  743

242 435300242 นำย ปุณยวัจน์ ยศภูมิ

243 435300243 นำย ภำณุมำศ หอมกล่ิน

244 435300244 นำย จิรำยุ จิตต์น้อม

245 435300245 นำงสำว รญำ พิงไธสง

246 435300246 นำย ยศกร ภักดีสุวรรณ

247 435300247 นำย อ ำพล ภำระหันต์

248 435300248 นำย ไตรภพ ทัศวงศ์

249 435300249 นำย อดิเทพ สุริโย

250 435300250 นำย วรุฬห์ กล่ึงกลำง

251 435300251 นำงสำว คณิตำ นำทันนึก

252 435300252 นำงสำว ศิรำณี วิเศษกุล

253 435300253 นำย ประสงค์ ประสมพระ

254 435300254 นำย สมพงษ์ เน้ือทอง

255 435300255 นำย สุทธิเกียรติ ธำรโสธร

256 435300256 นำย ภูษณะ ย่ิงบทมำศ

257 435300257 นำย สัญลักษณ์ หล่อประโคน

258 435300258 นำย ธวัชชัย แสนไชยสันต์

259 435300259 นำย ขจร ศักด์ิแสง

260 435300260 นำย ไพรัตน์ จันทคำม

261 435300261 นำงสำว สุจิตตรำ ประเสริฐสังข์
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262 435300262 นำย สกล ลำหนองแคน เลขประจ ำตัวสอบ    435300262

263 435300263 นำย โชคชัย พลศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300286

264 435300264 นำย เสกสิทธ์ิ แสงใสแก้ว สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

265 435300265 นำย วศิน จริยะพันธ์ุ ห้องสอบท่ี  112  

266 435300266 นำย พลกฤษณ์ ดิษเจริญ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  744

267 435300267 นำย เจริญ ไชยสิทธ์ิสร้อย

268 435300268 นำย ศุภชัย สุนเจิม

269 435300269 นำย คุณัชญ์ ไกรพงษ์

270 435300270 นำย พงษ์ภัทร แพรทอง

271 435300271 นำย สำยชล ใจตรง

272 435300272 นำงสำว หทัยกำญจน์ สงเครำะห์

273 435300273 นำย จักรพงศ์ แก้วอุดม

274 435300274 นำย สิทธิชัย สำระมัย

275 435300275 นำย ณัฐพล เก้ือวงศ์ตระกูล

276 435300276 สิบโท ธนำคำร แบนอภัย

277 435300277 นำย คมกริช สีหำนำม

278 435300278 นำย ธีระพงษ์ พิลำคลัง

279 435300279 นำย สุรศักด์ิ เทพวงค์

280 435300280 นำย ฤทธ์ิชัย สีสัน

281 435300281 นำย ไจตะนะ ทะสุนทร

282 435300282 นำงสำว สุดำรัตน์ สียำงนอก

283 435300283 นำย อภิชำติ ศรแก้ว

284 435300284 นำย อนุชิต ศรีระภักด์ิ

285 435300285 นำย ไกรวุฒิ ชุไชย์

286 435300286 นำย สนธยำ เข็มกลำง



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

287 435300287 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง โยทะกำ ประจวบสุข เลขประจ ำตัวสอบ    435300287

288 435300288 นำย ศิระ ชำวเขำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300311

289 435300289 นำย วิเชียร โนนทิง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

290 435300290 นำย ธนำกร พลหนองหลวง ห้องสอบท่ี  113  

291 435300291 นำงสำว จิรำพัชร อัยจักร์ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  745

292 435300292 นำย มนตรี แข็งฤทธ์ิ

293 435300293 นำงสำว สุดำรัตน์ เสนใส

294 435300294 นำงสำว สุพัตรำ มหำวงษ์

295 435300295 นำย ภัทรพงษ์ มีหวำยหลึม

296 435300296 นำย โยธิน ปลัดกอง

297 435300297 นำย สุริยำ ปะวันเน

298 435300298 นำย ชัชวำลย์ พันธเสน

299 435300299 นำย มโนชญ์ ปะเมโท

300 435300300 นำย อำนัส หงษ์วิลัย

301 435300301 นำย จีระวุฒิ จ ำปำศิริ

302 435300302 นำย พิชัย ย่ิงยง

303 435300303 นำย ตะวันฉำย แสนหัวช้ำง

304 435300304 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ กันท ำ

305 435300305 นำย ศตวรรษ คุ้มแวง

306 435300306 นำงสำว มัทนำ สังฆะธำตุ

307 435300307 นำงสำว ศศินันท์ ละวิสิทธ์ิ

308 435300308 ว่ำท่ี ร.ต. สุพัฒน์ ลำสุนนท์

309 435300309 นำย ศรำยุทธ วิเท่ห์

310 435300310 นำย วรพัฒน์ รุ่งรังสรรค์

311 435300311 นำย ทวีรักษ์ รักษำก้ำนตรง



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ

312 435300312 นำงสำว พวงประภำ อินทร์อุ่นโชติ เลขประจ ำตัวสอบ    435300312

313 435300313 นำย ณรงค์ศักด์ิ พลแดง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300329

314 435300314 นำย ไกรวุฒิ คงแสนค ำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

315 435300315 นำย วรรณชัย ค ำเบ้ำเมือง ห้องสอบท่ี  114  

316 435300316 นำย ภัทรพล ค ำผำลำ อำคำร  7  ช้ัน 4  ห้อง  746

317 435300317 นำย จิตกร สมตน

318 435300318 นำย สัตยำ กำพบุดศรี

319 435300319 นำย วศิลป์ แก้วก้ัน

320 435300320 นำย นครินทร์ ภูยืด

321 435300321 นำย วีรพล หล่ังโนนโพธ์ิ

322 435300322 นำงสำว รัฐกำนต์ เจริญสุข

323 435300323 นำย พิสิทธ์ิ ค ำตู้

324 435300324 นำย ลิคิตร จะโนรัตน์

325 435300325 นำย อธิคม สินประเสริฐ

326 435300326 นำงสำว ลักขณำ เพ่ิมพูล

327 435300327 นำย ทวีรัตน์ ภูเนำนิล

328 435300328 นำย ไชยวัฒน์ เนำวะเศษ

329 435300329 ว่ำท่ี ร.อ. ประยงค์ โสภำพล


