
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 433800001 นำงสำว จริญญำ อะโน เลขประจ ำตัวสอบ     433800001

2 433800002 นำงสำว ปฐมำ บุตโรบล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  433800025

3 433800003 นำย ศักดำ พิณพิมำย สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 433800004 นำย รัฐกำนต์ ดวงมะฮุง ห้องสอบท่ี  117 

5 433800005 นำย กิตติพงศ์ จันดำโชติ อำคำร  6  ช้ัน 1  ห้อง  612

6 433800006 สิบเอก พรภวิษย์ กองศรี

7 433800007 นำย ยุทธนำ คลองยุติ

8 433800008 นำงสำว จิรำภำ ภูสิมมำ

9 433800009 นำงสำว จีรพรรณ ยีรัมย์

10 433800010 นำย ชนวิทย์ ศรีเคน

11 433800011 นำย ชัชวำล ยอดป้องเทศ

12 433800012 นำงสำว ภรณ์พรรณ ไชยโวหำร

13 433800013 นำงสำว ศิริลักษณ์ บุญมี

14 433800014 นำย ปิยชำติ ค ำภูมี

15 433800015 ส.อ. อัครพงษ์ โคตะมะ

16 433800016 นำงสำว จุฑำมำศ สมบัวคู

17 433800017 นำงสำว วินิยำ น่ำบัณฑิตย์

18 433800018 นำย ทัศนัย ดงเกิด

19 433800019 นำย ชำญณรงค์ สุนำม

20 433800020 นำย อิทธิฤทธ์ิ สำรบรรณ

21 433800021 นำย วิสุทธิพงศ์ แดนวงดร

22 433800022 นำย ปริญญำ ปัญญำสิทธ์ิ

23 433800023 นำงสำว กำญนำ ค ำหงษำ

24 433800024 นำย ธีรชัย ไชยเสริม

25 433800025 นำย อภิลักษณ์ ทองบ่อ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกดนตรีศึกษำ
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26 433800026 นำย พิสิฐพล ช่ำงกลึง เลขประจ ำตัวสอบ     433800026

27 433800027 นำย นฤเบศ กำศรุณ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  433800046

28 433800028 นำย อนิวัฒน์ สุวันจันทำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

29 433800029 นำย อภิวัฒน์ วิชัย ห้องสอบท่ี  118 

30 433800030 นำย กรวิทย์ สีหำมุลตรี อำคำร  6  ช้ัน 1  ห้อง  613

31 433800031 นำย ธีรวัฒน์ วังค ำ

32 433800032 นำย พลวัฒน์ ยอดบุญมำ

33 433800033 นำงสำว ศิวพร โม้เมือง

34 433800034 นำงสำว ทิพวัลย์ ทับทิมไสย

35 433800035 ส.อ. ทศพล สีหำบุญทอง

36 433800036 นำย อภิชำติ ดงประกำร

37 433800037 นำย ศฑัญญู แก้วบ่อ

38 433800038 นำย ชินธันย์ คล้ำยประยงค์

39 433800039 นำย จิตรกร สวนป้อม

40 433800040 นำงสำว ธมนวรรณ อำจิณกิจ

41 433800041 นำย วันเฉลิมชัย ตรีวิเศษ

42 433800042 นำย ชัยพิพัฒน์ นิติคุณ

43 433800043 นำย พัลลภ ไตรจิตต์

44 433800044 นำย ขจรศักด์ิ พ้ืนดอนเค็ง

45 433800045 นำย เกียรติชัย วำรินทร์

46 433800046 นำย คมสัน วิมลสม


