
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 434600001 นำงสำว นริศรำ สังฆมณี เลขประจ ำตัวสอบ     434600001

2 434600002 นำงสำว กนกวรรณ มำมิตร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600015

3 434600003 นำงสำว ชนนิกำนต์ อำจแก้ว สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

4 434600004 นำงสำว จิรำพร วิลำจันทร์ ห้องสอบท่ี 8

5 434600005 นำงสำว สุรีย์วัลย์ พันธุระ อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/8

6 434600006 นำย สิริมงคล โพธิข ำ

7 434600007 นำงสำว ศจี สืบเพ็ง

8 434600008 นำงสำว ขนิษฐำ พำยุหะ

9 434600009 นำงสำว ยุพิน เดชบ ำรุง

10 434600010 นำงสำว อุษำสวรรค์ ขันโสดำ

11 434600011 นำงสำว ชนิดำ ปรำสำททอง

12 434600012 นำงสำว วรภัทรำ สินธุรักษ์

13 434600013 นำงสำว สุภำวรรณ โพธิหล้ำ

14 434600014 นำย ยุทธศิลป์ ผำบเขวำ

15 434600015 นำงสำว ปิยะพร ปะนัดสุดจ่ำ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

16 434600016 นำย สมศักด์ิ อัคเสริญ เลขประจ ำตัวสอบ     434600016

17 434600017 นำงสำว อรวรรณ จรทะผำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600040

18 434600018 นำงสำว ทิตยำภรณ์ สุขโข สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

19 434600019 นำงสำว ณัฐจำรีย์ วิรัตไชย ห้องสอบท่ี  9  

20 434600020 นำงสำว ลัลน์พัฒน์ ไมตรีแพน อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/7

21 434600021 นำงสำว ธันธิชำ สงครำมสี

22 434600022 นำงสำว ธิดำรัตน์ พะนิรัมย์

23 434600023 นำงสำว ตีรณำ เนธิบุตร

24 434600024 นำงสำว เยำวลักษณ์ ดวงมุลลี

25 434600025 นำงสำว ศิวพร สำธำรณ์

26 434600026 นำงสำว ปรียำกมล บุตโรบล

27 434600027 นำง พัชรินทร์ โคตรสมบัติ

28 434600028 นำงสำว เสำวนีย์ ผำรำรักษ์

29 434600029 นำงสำว วำสนำ โพธ์ิศรี

30 434600030 นำงสำว นันทิยำ ลำวัณย์วรวงศ์

31 434600031 นำงสำว วิภำพร แก่นนำค ำ

32 434600032 นำงสำว ศิริวรรณ ชลเทพ

33 434600033 นำงสำว ชนิกำนต์ ทำนะขันธ์

34 434600034 นำย ภูริพงศ์ มำนะดี

35 434600035 นำงสำว เบญจวรรณ ปะโปตินัง

36 434600036 นำงสำว ธวัลพร ชุบขุนทด

37 434600037 นำย สุรัตน์ เสนำมำตย์

38 434600038 นำงสำว พนัสดำ สุดชำ

39 434600039 นำย วชิรวิทย์ เสนำเมือง

40 434600040 นำย เทพพิทักษ์ เพงกำนตง



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

41 434600041 นำงสำว นิลวดี พิมพวง เลขประจ ำตัวสอบ     434600041

42 434600042 นำงสำว ปำนทอง สำรบรรณ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600065

43 434600043 นำงสำว อรนุช เลพล สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

44 434600044 นำงสำว นธภร ไชยธรรม ห้องสอบท่ี  10  

45 434600045 นำย กนกศักด์ิ ทินรำช อำคำร  5 ช้ัน 1  ห้อง ป.2/1

46 434600046 นำงสำว จิตติรัตน์ ปิโคทัง

47 434600047 นำงสำว พรพิรุณ สุวรรณวิชัย

48 434600048 นำงสำว นันธิญำ เวสำ

49 434600049 นำย สวัสดิพงศ์ ศรีภักดี

50 434600050 นำงสำว ศิริกัญญำ แว่นแก้ว

51 434600051 นำงสำว จิรำพัชร ภูจันหำ

52 434600052 นำย กิตติพัทธ์ รักคน

53 434600053 นำงสำว ดำรณี เสำสูงยำง

54 434600054 นำงสำว ภัทริกำ ปัญญำแก้ว

55 434600055 นำย ศักดำ สีสำร

56 434600056 นำงสำว นัฐชงพลอย เพียพยัคฆ์

57 434600057 นำงสำว จุฑำมำศ สุทำธรรม

58 434600058 นำงสำว ภัทติยำ ธรรมวิเศษ

59 434600059 นำงสำว ภิรดำภรณ์ ภูนำแก้ว

60 434600060 นำงสำว กฤษณำ ธรรมวิเศษ

61 434600061 นำงสำว กรชกร จิตต์รัตนอรุณ

62 434600062 นำงสำว พิชสินี เถรวงแก้ว

63 434600063 นำงสำว ธนินทรำ คุณพรม

64 434600064 นำงสำว ศศิประภำ คิดอ่ำน

65 434600065 นำงสำว นริศรำ นนฤำชำ



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

66 434600066 นำงสำว ดวงฤดี ภูกำบิน เลขประจ ำตัวสอบ     434600066

67 434600067 นำงสำว ณัทพุทธิพร ธงทอง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600090

68 434600068 นำงสำว เกษรำพร ก้ำนทอง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

69 434600069 นำงสำว สุพัตรำ วิเชียร ห้องสอบท่ี  11  

70 434600070 นำงสำว อรณัญช์ จันทพันธ์ อำคำร  5 ช้ัน 1  ห้อง ป.2/2

71 434600071 นำย สมจิตร โพธิปัด

72 434600072 นำย ปฐมพร มณีวรรณ

73 434600073 นำงสำว วิภำวรรณ ศรีละคร

74 434600074 นำงสำว สิริเพ็ญ ยอรัมย์

75 434600075 นำงสำว สกุณำ นำมวิชำ

76 434600076 นำงสำว กรรณิกำ ศรีสมบัติ

77 434600077 นำงสำว จุฑำทิพย์ คุณพระรักษ์

78 434600078 นำงสำว พรพิมล สุขำภิรมย์

79 434600079 นำงสำว อังครัตน์ ศิริมำเทพ

80 434600080 นำงสำว ดวงดำว บุรมรัตน์

81 434600081 นำงสำว ฐำปนี ครองทองสี

82 434600082 นำงสำว สุพรรณี เทียมทอง

83 434600083 นำงสำว เครือวัลย์ นิลอุดร

84 434600084 นำงสำว สุปรำณี สิงหะชัย

85 434600085 นำงสำว จรรยำณภัทร เทียมมำลำ

86 434600086 นำย นภัทร เวียงบำล

87 434600087 นำย มรรคพันธ์ุ คุณวงศ์

88 434600088 นำย ยุภดล ปุณตุง

89 434600089 นำงสำว พนำลี ภูดีทิพย์

90 434600090 นำงสำว จรัสศรี กุภำพันธ์



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

91 434600091 นำงสำว กัญญำ จ ำปำหอม เลขประจ ำตัวสอบ     434600091

92 434600092 นำงสำว เบญจมำภรณ์ ปำนง่อม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600115

93 434600093 นำย พิชยดนย์ สมบูรณ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

94 434600094 นำงสำว ทิพวรรณ ฮำดภักดี ห้องสอบท่ี  12  

95 434600095 นำงสำว นรรญชภร ไข่สังข์ อำคำร  5 ช้ัน 1  ห้อง ป.2/3

96 434600096 นำย นำยธนกฤต ศรีละคร

97 434600097 นำงสำว ธิดำรัตน์ ผิวขม

98 434600098 นำงสำว ไพรวัลย์ แก้วดี

99 434600099 นำงสำว ธีริศรำ ศิริแพงพำ

100 434600100 นำงสำว จุรีย์พร แก้วเลิศ

101 434600101 นำง ชัญญำนุช นิลผำย

102 434600102 นำงสำว มณปำรีญำ ทุมแก้ว

103 434600103 นำงสำว อรุณรัตน์ เหลำชัย

104 434600104 นำงสำว กัณฑิมำ สิทธิวงษ์

105 434600105 นำงสำว วำสนำ ทองน ำ

106 434600106 นำงสำว วิภำพร พลเย่ียม

107 434600107 นำย จิรำยุส ภูสีฤทธ์ิ

108 434600108 นำงสำว ทิวำพร มำแก้ว

109 434600109 นำงสำว กมลวรรณ หินค ำ

110 434600110 นำงสำว กัญญำภัค ชำรัมย์

111 434600111 นำง ฉัตรศิริ บุษบำรัตน์

112 434600112 นำงสำว ธนพร พันหอม

113 434600113 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง สมัธญำ อภัยสอน

114 434600114 นำงสำว สิริวรรณ ตำลประเดิม

115 434600115 นำงสำว ชนัสดำ ชำวหนอง



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

116 434600116 นำงสำว กัลยำ ศรีภพ เลขประจ ำตัวสอบ     434600116

117 434600117 นำงสำว จุรีรัตน์ สีหำแสน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600140

118 434600118 นำงสำว รุ่งฤดี แน่นอุดร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

119 434600119 นำงสำว นรำทิพย์ นำถำดทอง ห้องสอบท่ี  13  

120 434600120 นำงสำว เจนจิรำ ภูเนตร อำคำร  5 ช้ัน 2  ห้อง ป.2/4

121 434600121 นำย ชุมแพร ปำริพล

122 434600122 นำงสำว วรำภรณ์ ปำวะภำ

123 434600123 นำงสำว ชลัญญำ ค ำบอน

124 434600124 นำงสำว ชญำดำ นิลรักษำ

125 434600125 นำงสำว ศศิิมำ อินทะสร้อย

126 434600126 นำงสำว ณัฐณิชำ ศรีมำศ

127 434600127 นำงสำว สุจิตรำ วงษ์อินตำ

128 434600128 นำงสำว ชนัฐฎำพร ผันอำกำศ

129 434600129 นำง สุภำวดี วิชำไชย

130 434600130 นำง พนิดำ ชำเหลำ

131 434600131 นำงสำว เบญจมำศ ศรีสวนจิก

132 434600132 นำงสำว กัญญำพร เน่ืองโนรำช

133 434600133 นำงสำว ปองทิพย์ ภำแก้ว

134 434600134 นำงสำว วิไลพร ผงจ ำปำ

135 434600135 นำงสำว วชิรญำ สินตำ

136 434600136 นำย ฉัตรชัย เนตะค ำ

137 434600137 นำงสำว บุษบำวรรณ อักษรดี

138 434600138 นำงสำว กีรติกำนต์ สองสี

139 434600139 นำงสำว อรทัย ค ำลัยวงษ์

140 434600140 นำง จำรุวรรณ โททัสสะ
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141 434600141 นำย นวรินทร์ จินดำ เลขประจ ำตัวสอบ     434600141

142 434600142 ส.อ. กฤษกร อนันมำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600165

143 434600143 นำงสำว เสำวคนธ์ สกุลศรี สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

144 434600144 นำงสำว ยุธิดำ โงนลี ห้องสอบท่ี  14  

145 434600145 นำย โกศล พำนนงค์ อำคำร  5 ช้ัน 2  ห้อง ป.2/5

146 434600146 นำย ภำนุพล เทพดู่

147 434600147 นำงสำว นิศำรัตน์ พวงเกตุ

148 434600148 นำงสำว รัตนมำศ สำรบุญ

149 434600149 นำงสำว อุทัยรัตน์ สุดทอง

150 434600150 นำง สุวิภำ เสนำนันท์

151 434600151 นำง ปรียำภัทร ศรีไกร

152 434600152 นำย สมศักด์ิ พ่อธำนี

153 434600153 นำงสำว กรรณิกำร์ กำญจนพิบูลย์

154 434600154 นำงสำว เพ็ญพิรุณ อำษำวิเศษ

155 434600155 นำงสำว รัตนำ พยุหะ

156 434600156 นำงสำว พัชรี เสำร์สุด

157 434600157 นำงสำว ศิรประภำ พบวันดี

158 434600158 นำงสำว ศำวิณี ศรีบุษย์

159 434600159 นำย สุริยำ นำมรำช

160 434600160 นำงสำว สำวินีย์ เผือกสีสุก

161 434600161 นำย สุทธิภัทร ภูกัลป์

162 434600162 นำงสำว สกุณตลำ สิหำบูรำณ

163 434600163 นำงสำว นุจรินทร์ เอกรักษำ

164 434600164 นำย ศรำวุธ วงวิพัฒน์

165 434600165 นำงสำว อุ้มพร โฮมแพน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

166 434600166 นำง มุธิตำ คัดมำ เลขประจ ำตัวสอบ     434600166

167 434600167 นำย เชษฐ์ดนัย เท่ียงแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600190

168 434600168 นำงสำว พัชรำ โคตรพัฒน์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

169 434600169 นำย ศุภฤกษ์ ภูโคกยำว ห้องสอบท่ี  15  

170 434600170 นำงสำว มำณิกำ ศิริพรรณ อำคำร  5 ช้ัน 2  ห้อง ป.2/6

171 434600171 นำงสำว กัณฑิมำ อันทะหวำ

172 434600172 นำงสำว กัลยำนี ค ำลือ

173 434600173 นำงสำว ปิยธิดำ ด้วงค ำจันทร์

174 434600174 นำย ภำณุเดช ปักโคทำนัง

175 434600175 นำง มณีรัตน์ บุญทวี

176 434600176 นำงสำว จริญญำ แก้วหำวงค์

177 434600177 นำงสำว มลิวัลย์ กำรปรีชำ

178 434600178 นำงสำว จิรพรรณ วงค์เห็น

179 434600179 นำง ทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์

180 434600180 นำง วีระวรรณ์ เรืองทุม

181 434600181 นำงสำว ธนภร กอเสนำะรส

182 434600182 นำงสำว อัมรินทร์ ศิริค ำภำ

183 434600183 นำงสำว วันวิสำข์ เกตุมำตย์

184 434600184 นำงสำว นุชนำฏ เย่ียมพลัง

185 434600185 นำย พรชัย จ ำปี

186 434600186 นำงสำว วิภำรัตน์ ทองดี

187 434600187 นำงสำว อนุธิดำ ศรีลำพจน์

188 434600188 นำงสำว อรัญญำ บูรณะกิติ

189 434600189 นำงสำว ธัญธิพร นนทะริ

190 434600190 นำย โอภำส มำตนำเรียง
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

191 434600191 นำย สุริชัย อรัญวำส เลขประจ ำตัวสอบ     434600191

192 434600192 นำงสำว วิกำนดำ อินทโชติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600215

193 434600193 นำงสำว ขวัญเรียม เสริมแสง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

194 434600194 นำงสำว นภสร คุณประเสริฐ ห้องสอบท่ี  16  

195 434600195 นำงสำว กำญจนำ เหรียญทอง อำคำร  5 ช้ัน 3  ห้อง ป.2/8

196 434600196 นำงสำว พัชรำ ศรีลำพจน์

197 434600197 นำย กิิติพงษ์ โทโสลี

198 434600198 นำงสำว ยุภำพร พรมศรี

199 434600199 นำงสำว ธัญชนก พลเรียงโพน

200 434600200 นำย นพรัตน์ ก้อมกรแก้ว

201 434600201 นำงสำว ณิชกำนต์ นำสีแสน

202 434600202 นำงสำว สุพิส วรรณรำช

203 434600203 นำงสำว อรทัย ไชยดวงศรี

204 434600204 ว่ำท่ี ร.ต. สำโรจน์ ศรีวรขันธ์

205 434600205 นำงสำว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข

206 434600206 นำงสำว ธนินนุช ทองแลง

207 434600207 นำงสำว นฤทัย ศรีนิล

208 434600208 นำงสำว ศุจินทรำ ศรีประทุม

209 434600209 นำงสำว ปวีณำ อุ่นสถิตย์

210 434600210 นำย เมธำ สิงห์จำรย์

211 434600211 นำงสำว กัญญ์วรำ อิโนเซะ

212 434600212 นำงสำว สุภำวี สีสิงห์

213 434600213 นำงสำว สุภำวรรณ พลเรือง

214 434600214 นำย จักรีวัตร สุขจันทำ

215 434600215 นำง อรุณรัตน์ ตีจ๊ะ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

216 434600216 นำงสำว ชญำนี มีเมือง เลขประจ ำตัวสอบ     434600216

217 434600217 นำย กิตติพงษ์ ลำญำติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600240

218 434600218 นำงสำว รัชฎำวรรณ ประภูชะเนย์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

219 434600219 นำงสำว พิชญำภัค นนทะค ำจันทร์ ห้องสอบท่ี  17  

220 434600220 นำงสำว กุลิสรำ สมเปำจี อำคำร  5 ช้ัน 3  ห้อง ป.2/7

221 434600221 นำงสำว วิมลรัตน์ จันธิรำช

222 434600222 นำงสำว มณีรัตน์ ค ำชูรำช

223 434600223 นำงสำว พันทิวำ ปุรำสะกัง

224 434600224 นำงสำว ธนัชพร ปัสสำวะโท

225 434600225 นำงสำว ภัสรำ ทองบ่อ

226 434600226 นำย สมพร เรืองแสน

227 434600227 นำย จรุงศักด์ิ รักษำเคน

228 434600228 นำย อิสระพงศ์ รัตนภักดี

229 434600229 นำงสำว ปรำรถนำ แก้วค ำชำติ

230 434600230 นำงสำว ภัทธรำ อ่อนธรรมำ

231 434600231 นำงสำว สมภักด์ิ งำมเมือง

232 434600232 นำงสำว พรแก้ว ค ำภีระ

233 434600233 นำงสำว สุพัตรำ ทุหำ

234 434600234 นำง นิรมล ภูงำมเชิง

235 434600235 นำงสำว จิรำพร สังเขตร์

236 434600236 นำงสำว อริษำ เกษร

237 434600237 นำงสำว เพชรรัตน์ พิมพิชัย

238 434600238 นำง นำริญำ บุระประโคน

239 434600239 นำงสำว สุภำวดี วิเศษกำร

240 434600240 นำงสำว สุธีรำ อนำนันท์ฺ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

241 434600241 นำย จิระโชติ ยะไชยศรี เลขประจ ำตัวสอบ     434600241

242 434600242 นำงสำว จิรำภรณ์ ภูผิวเหลือง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600265

243 434600243 นำงสำว สุนิศำ ประสำร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

244 434600244 นำงสำว จิรำลักษณ์ ดวงทองมำ ห้องสอบท่ี  18  

245 434600245 นำงสำว นำตยำ บุตมะ อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/1

246 434600246 นำง ดวงเดือน ปำปะเถ

247 434600247 นำง อรวรรณ มืดหล้ำ

248 434600248 นำงสำว อรอนงค์ บุญดี

249 434600249 นำงสำว เกษดำพร แน่นอุดร

250 434600250 นำงสำว รุจิรำ ประพันธมิตร

251 434600251 นำงสำว มธุรส อุ่นทะยำ

252 434600252 นำงสำว ตันหยง หวำยสุด

253 434600253 นำงสำว รัตนพร ค้ำโค

254 434600254 นำงสำว ชนกนันท์ บุตรพรม

255 434600255 นำง จุทำมำศ ใจเพชร

256 434600256 นำงสำว อรพรรณ โพนวิบูลย์

257 434600257 นำย ธีรพงษ์ สุวรรณแสน

258 434600258 นำงสำว เยำวลักษณ์ สุริหำร

259 434600259 นำย ประมำณ ดวงศรี

260 434600260 นำงสำว สุนำรี แดนกำไสย

261 434600261 นำงสำว นุจรี จันบัวลำ

262 434600262 นำงสำว สุวิมล ภูพิพัฒน์

263 434600263 นำย ธรีพงษ์ ทับทิมไสย

264 434600264 นำงสำว มลินี จงลือชำ

265 434600265 นำงสำว อมรรัตน์ แสนเมืองชิน
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บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

266 434600266 นำย สว่ำงพงษ์ วงศ์สมศรี เลขประจ ำตัวสอบ     434600266

267 434600267 นำงสำว ไพรศรี ประทุมชำติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600290

268 434600268 นำงสำว ชลฤดี ชิณวงค์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

269 434600269 นำงสำว อรชดำ วิศรียำ ห้องสอบท่ี  19 

270 434600270 นำงสำว ขวัญชนก พิลำลัย อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/2

271 434600271 นำย ณัฐวุฒิ เดชอำญำ

272 434600272 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง มณีกำล อุปัญญ์

273 434600273 นำงสำว กนกพิชญ์ ทวีบท

274 434600274 นำย มำนพ ภูสะพำน

275 434600275 นำงสำว ศิริพร พรมวงค์สำ

276 434600276 นำงสำว ชญำภำ ทศชุม

277 434600277 นำง ธัญพร รัตนแสง

278 434600278 นำงสำว วรำลักษณ์ ศรีกุตำ

279 434600279 นำย นวศำสตร์ เพชรโรจน์

280 434600280 นำงสำว พันธ์ทิพย์ วิสูตรรัตน์

281 434600281 นำงสำว พัทธ์ธีรำ นำมเดช

282 434600282 นำงสำว สุภำวดี เน่ืองมัจฉำ

283 434600283 นำง นันทวัน บำลยอ

284 434600284 นำงสำว จรรยำภรณ์ ภูกลำง

285 434600285 นำงสำว ธิฎำรัตน์ พรหมเอำะ

286 434600286 นำงสำว ปวีณำ แสงคุณ

287 434600287 นำงสำว จิรำภรณ์ มหำโคตร

288 434600288 นำงสำว วิมลรัตน์ เหล่ำกุดบอด

289 434600289 นำงสำว สุภำพร โคตรุชัย

290 434600290 นำงสำว ปรินทร์รัตน์ เครือเทียน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

291 434600291 นำย นัทธพงษ์ ศรีโรจน์ เลขประจ ำตัวสอบ     434600291

292 434600292 นำงสำว ฐิติมำ ค ำพุ่ม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600315

293 434600293 นำย อรรถวิทย์ สีดำมุย สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

294 434600294 นำงสำว มัลลิกำ อินทร์ฉำย ห้องสอบท่ี  20  

295 434600295 นำงสำว กนกวนันท์ บุตรำช อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/3

296 434600296 นำย จันทรำนนท์ ไตรยสุทธ์ิ

297 434600297 นำงสำว ทัศนีย์ สิบโท

298 434600298 นำง สำยฝน อบมำ

299 434600299 นำง พัทธนันท์ จิตจง

300 434600300 นำงสำว ทิพย์วดี ตำไล

301 434600301 นำงสำว กรรณิกำร์ ปริโต

302 434600302 นำงสำว ธัญญพัฒน์ อินกอง

303 434600303 นำงสำว ขนิษฐำ แก่นแก้ว

304 434600304 นำงสำว รัชดำ เสนำนิคม

305 434600305 นำง ชญำนิน นำมสิมมำ

306 434600306 นำย บุญฤทธ์ิ เพ็ชรเลิศ

307 434600307 นำงสำว ศิริพร วิไลวงศ์

308 434600308 นำงสำว สุภัทรำ กองภำ

309 434600309 นำงสำว นิภำวรรณ นะวะศรี

310 434600310 นำย นัฐพล พูลวงษ์

311 434600311 นำงสำว ประภัสสร สอนจันทร์

312 434600312 นำงสำว ศุภลักษณ์ ช่วงรัมย์

313 434600313 นำงสำว แพรวนภำ ยศค ำลือ

314 434600314 นำงสำว ศิรินทร์ทิพย์ โพนนำค

315 434600315 นำงสำว ละอองดำว ก่อชัย



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

316 434600316 นำงสำว ปิยะนุช สังเกตชน เลขประจ ำตัวสอบ     434600316

317 434600317 นำงสำว มยุรี อัคลำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600340

318 434600318 นำงสำว ภำณุมำศ ภูพุทธำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

319 434600319 นำง รำตรี แคนสี ห้องสอบท่ี  21 

320 434600320 นำงสำว จุรีรัตน์ แสงแก้ว อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/4

321 434600321 นำย พรชัย วรรณเดช

322 434600322 นำงสำว ภัทรศร นำไชย

323 434600323 นำงสำว ทิพวรรณ ศรีสำรคำม

324 434600324 นำงสำว รุ่งนิภำ กลมลี

325 434600325 นำย ณัฐวุฒิ เมฆสุวรรณ

326 434600326 นำงสำว วัชรำภรณ์ สุวรรณมำโจ

327 434600327 นำงสำว คนึงนิตย์ ทนจันทำ

328 434600328 นำงสำว พิจิตรำ สำยหยุด

329 434600329 นำงสำว นุชนำฎ ทองใบ

330 434600330 นำงสำว จิรำวรรณ อนันตพัฒน์

331 434600331 นำงสำว ศิริกำนดำ สำระบุญ

332 434600332 นำงสำว จิรำภรณ์ แข็งฤทธ์ิ

333 434600333 นำงสำว รุ่งอรุณ สุขนอก

334 434600334 นำงสำว รัตนำ สุดบำงกุ้ง

335 434600335 นำงสำว ปำจรีย์ เนรมิตพำนิชย์

336 434600336 นำงสำว วิภำภรณ์ สร้อยค ำ

337 434600337 นำย เกียรติภูมิ ซุยโล้น

338 434600338 นำง รัตติกำล โยธำภักดี

339 434600339 นำง สุมำลี มำตย์นอก

340 434600340 นำย เมธี พิมขำลี
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

341 434600341 นำงสำว ณัฐพร ขุมค ำ เลขประจ ำตัวสอบ     434600341

342 434600342 นำงสำว วิไลพร แสงมุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600365

343 434600343 นำย ผดุงเกียรติ หันนะเว สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

344 434600344 นำงสำว อ ำภำพร รำชำ ห้องสอบท่ี  22  

345 434600345 นำง ทิพวรรณ กมลเลิศ อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/5

346 434600346 นำงสำว นวพร ปรำณีตพลกรัง

347 434600347 นำงสำว นภำพร หอมฮวด

348 434600348 นำย พงษ์ดนัย นำคดี

349 434600349 นำงสำว ปิยะนุช ภูทองเงิน

350 434600350 นำย ประกำศิต สมสุวัน

351 434600351 นำงสำว สุณัฏฐำ ปะวะเสริม

352 434600352 นำงสำว แพรวดำว ทองจุลละ

353 434600353 นำง พรสุดำ ประสงค์ทรัพย์

354 434600354 นำย วุฒิชัย บุญเพ่ิม

355 434600355 นำย ชัยณรงค์ เสำวงค์

356 434600356 นำงสำว รุ่งอรุณ วงษำเวียง

357 434600357 นำย อดิศักด์ิ ปิตตังนำโพธ์ิ

358 434600358 นำงสำว ธนสร พิมพ์ตะคลอง

359 434600359 นำงสำว กุลำภรณ์ สุวรรณี

360 434600360 นำย สิทธิศักด์ิ แสนโพธ์ิ

361 434600361 นำงสำว กรรณิกำ ทนุกำร

362 434600362 นำงสำว อรพิน พลยะพันธ์

363 434600363 นำงสำว วรรณวิสำ รำชกิจ

364 434600364 นำงสำว ชนม์ณิชำ ตะวัน

365 434600365 นำงสำว พัชรำ โสดำ
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

366 434600366 นำงสำว เสำวนี เคร่ืองพำที เลขประจ ำตัวสอบ     434600366

367 434600367 ว่ำท่ี ร.ต. ศุภฤกษ์ ดอนพระลัด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600390

368 434600368 นำงสำว วัชรีภรณ์ ธรรมวิฐำน สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

369 434600369 นำงสำว สุดำรัตน์ จูมพะลำ ห้องสอบท่ี  23  

370 434600370 นำงสำว วรรณิภำ โคตำ อำคำร  7 ช้ัน 2  ห้อง ป.5/6

371 434600371 นำงสำว ปำริชำต ประทุมทอง

372 434600372 นำงสำว ธนัชพร สีลำ

373 434600373 นำงสำว กชกร สิมลีรำช

374 434600374 นำงสำว วลัยพร บุษมงคล

375 434600375 นำงสำว อุทุมพร สีเป้ด

376 434600376 นำย เปรมชัย สำรบรรณ

377 434600377 นำย อภิรักษ์ มำกไถล

378 434600378 นำย วุฒิพงศ์ รำรัตน์

379 434600379 นำงสำว หน่ึงฤทัย บุญลือ

380 434600380 นำงสำว ชญำน์ทิพย์ ค ำลำ

381 434600381 นำงสำว ปิยำภรณ์ บุตรมำตร์

382 434600382 นำงสำว สุจรรยำ ช่ืนใจ

383 434600383 นำงสำว สิริมำ แสนกล้ำ

384 434600384 นำย อธิพงษ์ แสงรัตน์

385 434600385 นำงสำว สมมำศ ปิตำระโพ

386 434600386 นำย ภำนุพงศ์ ปรำบหนองบัว

387 434600387 นำย สุธี จันทร์ตรี

388 434600388 นำงสำว ศุภลักษณ์ หล่อวัตร

389 434600389 นำงสำว พิชำมญช์ุ กองทอง

390 434600390 นำงสำว วรัญญำ เวียงสิมำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

391 434600391 นำงสำว วรรณิสำ อุทัยแพน เลขประจ ำตัวสอบ     434600391

392 434600392 นำย บรรจบ โนรำช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600415

393 434600393 นำงสำว ปัทมนันท์ แสนตรี สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

394 434600394 นำงสำว วิชชุดำ ภูกองชนะ ห้องสอบท่ี  24  

395 434600395 นำงสำว เนตรนภำ ศรีสวัสด์ิ อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์

396 434600396 นำง ปำรมี สุวรรณศรี

397 434600397 นำง ศิริลักษณ์ พันธ์ดงยำง

398 434600398 นำงสำว สุพรรษำ เยำวะนิช

399 434600399 นำงสำว วิมลรัตน์ นวนเท่ำ

400 434600400 นำย รัตพล สมสำย

401 434600401 นำย ธนำคำร นำคศรี

402 434600402 นำงสำว สมฤทัย พุทธมนต์สิงห์

403 434600403 นำงสำว จุฬำรัตน์ พิเมย

404 434600404 นำงสำว นภัทร พิมิตร

405 434600405 นำงสำว ศิริพร มนต์ทิพย์

406 434600406 นำงสำว อุทุมพร วิชำพล

407 434600407 นำงสำว นงลักษณ์ ปำจุติ

408 434600408 นำงสำว ประทีป ป้ันเก้ียว

409 434600409 นำงสำว นฤทัย รำงศรี

410 434600410 นำง นิภำพร วิศิษฎ์ศิลป์

411 434600411 นำงสำว กชพร ศรีแก้ว

412 434600412 นำย วรวิทย์ อุทโท

413 434600413 นำงสำว จิรำภรณ์ ปักกังเวสัง

414 434600414 นำงสำว วิยะดำ ผดุงจันทร์

415 434600415 นำงสำว สุกฤตำ แก้วสีนวล



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

416 434600416 นำงสำว อรนุช บุญหล้ำ เลขประจ ำตัวสอบ     434600416

417 434600417 นำงสำว จิรดำ อรรคประทุม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600440

418 434600418 นำงสำว อภิญญำ โพธ์ิแสงดำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

419 434600419 นำง รัชชำพร ไชยคิรินทร์ ห้องสอบท่ี  25  

420 434600420 นำงสำว กีรติ สุวรรณโน อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้อง ป.6/9

421 434600421 นำงสำว จิตติมำ ไชยชนะ

422 434600422 นำงสำว สุนิสำ มัดถำปะตัง

423 434600423 นำงสำว ณัฏฐณิชำ แอบก่ิง

424 434600424 นำงสำว คชำภรณ์ ยชญ์เจริญ

425 434600425 นำงสำว ลลิตำ รำชวงษ์

426 434600426 นำงสำว กำญฏิมำ จันปัญญำ

427 434600427 นำงสำว สุจิตรำภำ ประโยชริด

428 434600428 นำงสำว ชุติมำ ไชยวงศ์วัฒน์

429 434600429 นำงสำว สุชำดำ พรมมำโอน

430 434600430 นำงสำว พัทธ์ธีรำ จูมทอง

431 434600431 นำงสำว จรรญำรัตน์ อยู่ดี

432 434600432 นำงสำว พิชญำพร สุรันนำ

433 434600433 นำงสำว อุมำวดี อัปมะทัง

434 434600434 นำง ดอกรัก ประทุมตำ

435 434600435 นำงสำว เจนจิรำ ธรรมแสง

436 434600436 นำงสำว รุจิรำ วรบุตร

437 434600437 นำงสำว ภำรดี ศรีภิรมย์

438 434600438 นำงสำว ดลธำดำ โยธำพล

439 434600439 นำงสำว กัลยำณี มหำมำตร

440 434600440 นำงสำว สุพัตรำ อุปฌำใต้



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

441 434600441 นำงสำว วิชชุดำ พรมดีมำ เลขประจ ำตัวสอบ     434600441

442 434600442 นำงสำว ภัชรินทร์ ชินรัต ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600465

443 434600443 นำงสำว นุจรี พันขำม สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

444 434600444 นำงสำว อรอุมำ ค ำมุล ห้องสอบท่ี  26  

445 434600445 นำงสำว ศิริลักษณ์ ทักขินัย อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้อง ป.6/8

446 434600446 นำงสำว พิชญ์ธิดำ เสนจันทร์ธิไชย

447 434600447 นำย ธนู มะลำวัน

448 434600448 นำย ธนศักด์ิ จ ำปีกลำง

449 434600449 นำงสำว กัลยำณี อองเทศ

450 434600450 นำย ทรงวุฒิ พรกุณำ

451 434600451 นำย อรรถพล ปำธิโก

452 434600452 นำง อำรีรัตน์ มะสีกำ

453 434600453 นำย วีรชน พรมสุรินทร์

454 434600454 นำงสำว พันธิภำ ถุงสมบัติ

455 434600455 นำย สุขสันต์ สีแสง

456 434600456 นำงสำว สุภำรักษ์ อุ่นเทียมโสม

457 434600457 นำย ทศวรรษ แทนโสภำ

458 434600458 นำงสำว ปภำวี พระคลังทอง

459 434600459 นำย อนิรุทธ์ิ อำษำขันธ์

460 434600460 นำงสำว วรำภรณ์ ไทยมิตร

461 434600461 นำงสำว กนกวรรณ อินอุ่นโชติ

462 434600462 นำงสำว กองสี ตะนนท์

463 434600463 นำงสำว นิตยำ ทองดวง

464 434600464 นำงสำว กำญจนำ ศรีจรัญ

465 434600465 นำง นันท์นภัส แพงด้วง



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

466 434600466 นำงสำว ธนวรรณ ป้อมมะลัง เลขประจ ำตัวสอบ     434600466

467 434600467 นำง ดวงเดือน บุญบำล ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600490

468 434600468 นำงสำว วิชุดำ สีหำนำม สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

469 434600469 นำงสำว จุรีพร ช้ินฮะง้อ ห้องสอบท่ี  27  

470 434600470 นำย สนธยำ พ่ึงประสพ อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้อง ป.6/7

471 434600471 นำง วรำพร มำตรำ

472 434600472 นำย วินัย ภำรส ำเร็จ

473 434600473 นำงสำว อรวรรณ สำศรีเสำร์

474 434600474 นำงสำว สุกัญญำ นนทมำตย์

475 434600475 นำงสำว จิตภัทตรำ ปรำณีสอน

476 434600476 นำงสำว วรรณิภำ อ่อนสำคร

477 434600477 นำงสำว จุฬำรัตน์ กะตะศิลำ

478 434600478 นำงสำว เรณุกำ นำทันตอง

479 434600479 นำงสำว สุวิมล ทองสิน

480 434600480 นำง วชิรำภรณ์ เจิมแหล่

481 434600481 นำงสำว อรพินท์ ค ำภำ

482 434600482 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง นฤมล พระนำ

483 434600483 นำง สินีนำฏ นิลนนท์

484 434600484 นำย ยุทธพิชัย บุญมำปัด

485 434600485 นำงสำว ณัฐภำส์ แสงงำม

486 434600486 นำงสำว วิไลพร ผิวแดง

487 434600487 นำงสำว มลิวัลย์ เย็นเสนำะ

488 434600488 นำงสำว ศิริดำว โพธ์ิสิงห์

489 434600489 นำย อรัญ จันทะคัด

490 434600490 ส.อ. ทรงฤทธ์ิ ดวงสมสำ



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 หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์

491 434600491 นำย ณรงค์ศักด์ิ ไชยวงษ์ เลขประจ ำตัวสอบ     434600491

492 434600492 นำงสำว อริศรำ เครือวัลย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  434600509

493 434600493 นำงสำว ศิริกำญจน์ ไกรพินิจ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

494 434600494 นำย ณัฐ สุทธิประภำ ห้องสอบท่ี  28  

495 434600495 นำงสำว ณัฐภัสสร ภูวงษ์ อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้อง ป.5/8

496 434600496 นำงสำว จีรวรรณ ประโพธ์ิศรี

497 434600497 นำย วิชัย ชินไธสง

498 434600498 นำง ปิยะภรณ์ วัฒนชัยสิทธ์ิ

499 434600499 นำงสำว ศิมำภรณ์ บุตรวิชำ

500 434600500 นำงสำว พัชริดำ บัวสิงห์

501 434600501 นำย พงษกร ชมภูแสน

502 434600502 นำงสำว วำรุณี พลลำภ

503 434600503 นำย จักรพงศ์ วรสำร

504 434600504 นำงสำว พวน ค ำผุย

505 434600505 นำย พงศธร ภูไชยแสง

506 434600506 นำงสำว อรัญญำ ดวงพรม

507 434600507 นำงสำว จุฬำรัตน์ สินธุบัว

508 434600508 นำงสำว ชนัฎดำ ยอดเจริญ

509 434600509 นำย พรชัย ไพศำล


