
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 435200001 นำง รันดร ภูงำมนิล เลขประจ ำตัวสอบ    435200001

2 435200002 นำงสำว ญำดำ ทองเจริญ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435200025

3 435200003 นำง เพ็ญศิริ ครองหมู่ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 435200004 นำงสำว ขวัญชนก ช่ืนบุญเพ่ิม ห้องสอบท่ี  120  

5 435200005 นำย เด่นชัย แสงสำ อำคำร  6  ช้ัน 1  ห้อง  615

6 435200006 นำงสำว จิตรลดำ ไชยค ำภำ

7 435200007 นำงสำว พีระภรณ์ สอนวงษ์

8 435200008 นำงสำว ภัทรำภรณ์ แสงประเวช

9 435200009 นำย อภิสิทธ์ิ โสรีกุล

10 435200010 นำง รัชนีกร เกษสว่ำง

11 435200011 นำย สุริยำ อรุณภำทิพย์

12 435200012 นำงสำว พิมพ์ชนก แพนแก้ว

13 435200013 นำงสำว รชนีกร ถนอมชีพ

14 435200014 นำงสำว อุทัย วงษ์ไชยำ

15 435200015 นำย อภิสิทธ์ิ สองศรี

16 435200016 นำงสำว รัมภำรมย์ ค ำอุดม

17 435200017 นำย วัชรินทร์ เชิดโกทำ

18 435200018 นำย ณัฏฐ์ภัทร คุ้มบัว

19 435200019 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ภำรดี พลอินทร์

20 435200020 นำงสำว นัฐธิตำ สกุลพันธ์ุสุริยำ

21 435200021 นำง นันทวรรณ ค ำธำนี

22 435200022 นำงสำว อ ำพร สีสุนนท์

23 435200023 นำง สำยสุดำ สมหวัง

24 435200024 นำงสำว ลินดำ อินทร์อุดม

25 435200025 นำง สุกัญญำ ค ำพัฒน์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสุขศึกษำ
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26 435200026 นำงสำว เสำวคนธ์ สุขขำ เลขประจ ำตัวสอบ    435200026

27 435200027 นำงสำว สุทธิกำนต์ อุทัยแพน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435300050

28 435200028 นำย ศักดำ แสงทอง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

29 435200029 นำย พงษ์ดนัย ล้ ำเลิศ ห้องสอบท่ี  121  

30 435200030 นำงสำว ดอกแก้ว มำตย์วังแสง อำคำร  6  ช้ัน 1  ห้อง  616

31 435200031 นำง มยุรี สิงห์ลอยลม

32 435200032 นำง ณัฐธิดำ ปักป่ินทอง

33 435200033 นำง นันทิยำ ผันกลำง

34 435200034 นำงสำว รำมนำรี โพธ์ิหล้ำ

35 435200035 นำง จตุพร หำรัญดำ

36 435200036 นำย ศักรินทร์ นำมบิดำ

37 435200037 นำง สมพร พลยะเรศ

38 435200038 นำง กนกพร จิณรักษ์

39 435200039 นำงสำว จิรำพร นำสุบิน

40 435200040 นำง จันทร์สุดำ ทองกำย

41 435200041 นำย สุรวิทย์ วงศ์ดินด ำ

42 435200042 นำย ณฏฐวรรษ ม่วงมนตรี

43 435200043 นำงสำว ศรินยำ เชตะโพธ์ิ

44 435200044 นำงสำว อุษิณี ศรีโยวงค์

45 435200045 นำงสำว จำรุวรรณ พำชัยภูมิ

46 435200046 นำง สุภำพ บัวศรี

47 435200047 นำง เนตรนภำพร คุณมำศ

48 435200048 นำงสำว พิชญำภำ แสงกุดเลำะ

49 435200049 นำงสำว เจริญพร คุณทะวงษ์

50 435200050 นำง สกุณตลำ ระวิพันธ์


