
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 437800001 นำงสำว กนกพร ศิริกิจ เลขประจ ำตัวสอบ    437800001

2 437800002 นำง กรองขวัญ สำลำสุตำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 437800025

3 437800003 นำงสำว พัชรีย์ ถวิลผล สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 437800004 นำย เฉลิมพล วงสำหลง ห้องสอบท่ี  79  

5 437800005 นำงสำว ทักษพร ทัพเจริญ อำคำร  2  ช้ัน 2  ห้อง 224

6 437800006 นำง อริสรำ หล่มวงษ์

7 437800007 นำงสำว ชลิตำ ศิริแวว

8 437800008 นำงสำว ศิเรมอร ชูคันหอม

9 437800009 นำงสำว ภัทรวรินทร์ ค ำสวนจิก

10 437800010 นำย สมัย สุปัด

11 437800011 นำงสำว ภิรมณ ซิมกระโทก

12 437800012 นำง มนต์ณัฐ วงศ์ไชยรัตนกุล

13 437800013 นำงสำว พรลภัส ม่วงย้อมมำด

14 437800014 นำงสำว กัญญำณัฐ ตำแสงสำ

15 437800015 นำย อนุศักด์ิ จันทรำลักษณ์

16 437800016 นำง ชญำดำ ทะไกรเนตร

17 437800017 นำง กมลเนตร แดนลำดแก้ว

18 437800018 นำงสำว วรัชชะยำ เกิดภำคี

19 437800019 นำง อุดมลักษณ์ ยมศรีเคน

20 437800020 นำย วำทิน โพธ์ิเป้ียศรี

21 437800021 นำงสำว นิลรัตน์ เวฬุบรรพ์

22 437800022 นำง จรรยพร ดอนวิชัย

23 437800023 นำงสำว วลัยรัตน์ โคตรสีเขียว

24 437800024 นำงสำว. รัตนำ แก้วเผือก

25 437800025 นำย มโนรมย์ ผ่องแผ้ว

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกประถมศึกษำ
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26 437800026 นำง ป่ินวดี นิยมทอง เลขประจ ำตัวสอบ    437800026

27 437800027 นำง เพ็ญลักษณ์ จันทร์ประทักษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 437800050

28 437800028 นำง ผยมพร มุ่งชู สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

29 437800029 นำงสำว ญำดำ ลำมะให ห้องสอบท่ี  80  

30 437800030 นำงสำว หัทยำ ปำวงศ์ อำคำร  2  ช้ัน 2  ห้อง 225

31 437800031 นำงสำว สุคลทิิพย์ สิทธิจันทร์

32 437800032 นำงสำว ธษกมณ จ ำปำแสง

33 437800033 นำงสำว เยำวภำ สมอบ้ำน

34 437800034 นำง ฐิติกำ แก้วบุดดำ

35 437800035 นำย ชัชนันท์ สีลำหอม

36 437800036 นำงสำว เกษรำ มำกมี

37 437800037 นำง ไพทูลย์ สำยุทธ

38 437800038 นำงสำว ยุวธิดำ พลสง

39 437800039 นำงสำว อังคณำ หนองหว้ำ

40 437800040 นำงสำว โสภำ จิตสวำ

41 437800041 นำงสำว ชวนพิศ จันทะนันท์

42 437800042 นำงสำว ธัญนันท์ นครศรี

43 437800043 นำงสำว เมธำวี ศรีจันทร์

44 437800044 นำงสำว ปวีณำ รักษำทรัพย์

45 437800045 นำง สุปรำณี พรมฉำยำ

46 437800046 นำงสำว นภัสส์ภัค ชบำศรี

47 437800047 นำงสำว ณัฏฐนันท์ ภูพิพัฒนวงษ์

48 437800048 นำย ประสงค์ แก้วภู

49 437800049 นำงสำว ป้ทมำ เสริมสว่ำง

50 437800050 นำย วันชัย มะเสนำ
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51 437800051 นำง กัญจนพร บวรโมทย์ เลขประจ ำตัวสอบ    437800051

52 437800052 นำงสำว ฉวีวรรณ วังหอม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 437800075

53 437800053 นำย ไมตรี ศรีศิริ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

54 437800054 นำงสำว จิตรำ จังโกฏิ ห้องสอบท่ี  81 

55 437800055 นำย ณรงค์ธร จ ำปำ อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 231

56 437800056 นำงสำว วรรณธนี หำญอำษำ

57 437800057 นำย อำนนท์ สุริวำล

58 437800058 นำงสำว รัตนำ ติณรัตน์

59 437800059 นำง สุทธิวรรณ ดีจำนเหนือ

60 437800060 นำง สุมำลี เทพพร

61 437800061 นำง สุวรรณำ วรบุตร

62 437800062 นำง ธนวรรณ ไชยโวหำร

63 437800063 นำงสำว ช่อทิพำ ดวงพรม

64 437800064 นำงสำว พิกุล พันเทศ

65 437800065 นำย ชำติชำย พรรณะ

66 437800066 นำงสำว บัณฑิตำ อุตะมะ

67 437800067 นำย ณัฐคชภัค พิมพ์วิชัย

68 437800068 นำย เรืองศิลป์ ทองขันธ์

69 437800069 นำย จีระศักด์ิ ชินค ำ

70 437800070 นำง สุคนธ์ทิพย์ บุญศรีทุม

71 437800071 ด.ต. ธนดล บุตรสิม

72 437800072 นำงสำว จุฑำมำศ วิเศษดอนหวำย

73 437800073 นำงสำว อรอนงค์ เกษศรีรัตน์

74 437800074 นำงสำว อมร กำลัยมะเณ

75 437800075 นำง ธัญญำพร ศรีสุรำช
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76 437800076 นำงสำว รัตชกมน ชนะบุญ เลขประจ ำตัวสอบ    437800076

77 437800077 นำงสำว ลักขณำนุกูล พรหมพันธ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 437800078

78 437800078 นำง เนำวรัตน์ ถำเรืองโคตร สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

ห้องสอบท่ี  82  

อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 232


