
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 436200001 นำย นนท์ธิวรรธน์ ค ำประภำ เลขประจ ำตัวสอบ     436200001

2 436200002 นำงสำว ธิภำพร จรรยำศิริ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436200022

3 436200003 นำย วรินทร์ สิงห์ธวัช สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 436200004 นำง ณัฐกัญยำ มูลพำนิช ห้องสอบท่ี  82  

5 436200005 นำงสำว รักคนิตย์ กงซุย อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 232

6 436200006 นำย อำนนท์ มำนำง

7 436200007 นำงสำว สรินยำ บุญกำญจน์

8 436200008 นำงสำว วีรยำ ศรีมุงคุล

9 436200009 นำย สุจริต เหลือธิ

10 436200010 นำงสำว จิรำรัตน์ ผำรำ

11 436200011 นำงสำว คุณิตำ ค ำแสง

12 436200012 นำงสำว พัชรำ สุทธิประภำ

13 436200013 นำย ปรีดำ กองหล้ำ

14 436200014 นำย ศำสตรำ เทศสำย

15 436200015 นำย อรรถพล นำมไพร

16 436200016 นำงสำว สุทธิดำ วังคีรี

17 436200017 นำย ธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง

18 436200018 นำย ทรงวุฒิ กุลชรัตน์

19 436200019 นำงสำว ฑัณทิกำ อิฐไธสง

20 436200020 นำงสำว ดำรีวรรณ ศรีกุดหว้ำ

21 436200021 นำย ไพบูรณ์ พลเย่ียม

22 436200022 นำงสำว วิชุดำ เทียบถึง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกศิลปศึกษำ
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23 436200023 นำงสำว อริณรัตน์ วงศ์ไพร เลขประจ ำตัวสอบ     436200023

24 436200024 นำย มนตรี หลำบผุ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436200047

25 436200025 นำย ศรำยุทธ ขำวสวย สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

26 436200026 นำย ทักษิณ พินไธสง ห้องสอบท่ี  83  

27 436200027 สิบเอก ปัญจรงค์ จันทร์หม่อง อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 233

28 436200028 นำงสำว จำรุวรรณ เนตค ำ

29 436200029 นำง เปรมกมล สิงห์คูณ

30 436200030 นำย ชุติวัต มืดทัพไทย

31 436200031 นำย ยงยุทธ สรรพสอน

32 436200032 นำงสำว ณัฐมน จอมบุญ

33 436200033 นำงสำว ทิพธัญญำ ค ำพิมูล

34 436200034 นำย พรศักด์ิ สร้ำงนำ

35 436200035 นำย จักรพล พิมโกทำ

36 436200036 นำงสำว มินตรำ สำรยศ

37 436200037 นำย ธีรศักด์ิ สีหำกุล

38 436200038 นำย ภักดี พันธิเดช

39 436200039 นำย ศรัณญู จันทชุม

40 436200040 นำงสำว ศุภลักษณ์ พำระพงษ์

41 436200041 นำงสำว มณีรัตน์ รำชมุลตรี

42 436200042 นำงสำว รัชนี ดีมำก

43 436200043 นำงสำว ธำวิณี ต้ังชูวงศ์

44 436200044 นำงสำว สมปอง ภูเลียนสี

45 436200045 นำงสำว ก่ิงกำญจน์ จันทร์สว่ำง

46 436200046 นำย วรัญญู คุณดิลกเกษม

47 436200047 นำย ทศพล สำไชยยันต์


