
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 434300001 นำย วทัญญู คุณำรักษ์ เลขประจ ำตัวสอบ    434300001

2 434300002 นำงสำว ดรุณี สีละบัตร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300025

3 434300003 นำย ยุทธพล มหำมำตร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

4 434300004 นำงสำว สุมำลี เทศธรรม ห้องสอบท่ี  29  

5 434300005 นำย ศุภวรรต ปำปะขี อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้อง ป.5/7

6 434300006 นำงสำว กนกพรรณ นำถมทอง

7 434300007 นำงสำว กมลำ ยังจันทร์

8 434300008 นำย ฐิรวุฒิ กองพำ

9 434300009 นำงสำว เทพบวร อินแสงแวง

10 434300010 นำงสำว ยศธร อินแสงแวง

11 434300011 นำงสำว ปัทมำ ประสำนตรี

12 434300012 นำย ธนำ ดอนไชยสีหำ

13 434300013 นำย ธวัชชัย วิเศษดี

14 434300014 นำงสำว ทิพวรรณ ค ำแท่ง

15 434300015 นำงสำว ชวัญชนก บัวเผ่ือน

16 434300016 นำงสำว กัลยำ นำมโยธำ

17 434300017 นำงสำว วิจิตรตรำ นนตะสี

18 434300018 นำย จักรพงษ์ สร้อยมำลัย

19 434300019 นำงสำว สลักใจ ค ำโม

20 434300020 นำงสำว จำรุวรรณ ใจช่ืน

21 434300021 นำงสำว อุมำภรณ์ ผำศรี

22 434300022 นำงสำว พรสุดำ นนทะภำ

23 434300023 นำง กัลยำ โกษำรักษ์

24 434300024 นำงสำว นิภำพร ท้ิงเสน

25 434300025 นำย ณัฐวิทย์ อูปแก้ว

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

26 434300026 นำงสำว ทัศนีย์ บุดดีสี เลขประจ ำตัวสอบ    434300026

27 434300027 นำงสำว วนิดำ ไชยรินทร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300050

28 434300028 นำงสำว ทิวำภรณ์ อุทำหรณ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

29 434300029 นำย ทัตพงศ์ นนยะโส ห้องสอบท่ี  30  

30 434300030 นำย สุรศักด์ิ เทียงดี อำคำร  7 ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

31 434300031 นำย วัชชิระ ศรีเศรษฐำ

32 434300032 นำงสำว นริศรำ มหัสสำ

33 434300033 นำงสำว พัชรี ปิตตำนะ

34 434300034 นำย ปฏิภำณ หงษ์ษำ

35 434300035 นำงสำว พรรณทิพภำ คุณสมบัติ

36 434300036 นำงสำว พิชฌำฎำ แพงด้วง

37 434300037 นำงสำว อภิญญำ ถิตย์สมบูรณ์

38 434300038 นำงสำว อัญชลี จันทร์ลำ

39 434300039 นำงสำว ปิยะนุช ดรปัดสำ

40 434300040 นำง ณัฐถำวรีย์ หงษ์ลอยลม

41 434300041 นำย ประกำศิต เวียงนนท์

42 434300042 นำย ณัฐวุฒิ จิตรำพิเนตร

43 434300043 นำงสำว อำธิมำ สุขำภิรมย์

44 434300044 นำงสำว วำสนำ แสนบุญศิริ

45 434300045 นำงสำว เข่ือนแก้ว เวฬุนำรักษ์

46 434300046 นำงสำว อิสรำพร สุขประเสริฐ

47 434300047 นำงสำว ศศิธร พลเย่ียม

48 434300048 นำย ปัญญำวัฒน์ สังฆะ

49 434300049 นำงสำว มณีวรรณ์ แก้วสีไว

50 434300050 นำงสำว นันทวรรณ แก้วอ ำนำจ



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

51 434300051 นำย ณัฐพงษ์ น้อยโคตร เลขประจ ำตัวสอบ    434300051

52 434300052 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง กันต์สินี ศรีวิบูลย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300075

53 434300053 นำง ศิริลักษณ์ บุญมำพิลำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

54 434300054 นำงสำว เอ้ือมพร เณนำคะ ห้องสอบท่ี  31  

55 434300055 นำงสำว จิตลดำ ถำอ่อนศรี อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์

56 434300056 นำงสำว นุชสรำ รัตนวงศ์

57 434300057 นำงสำว รัชนีกร บุตรพรม

58 434300058 นำย ธีรโชติ สีเล

59 434300059 นำงสำว ลักษมำ กำหลง

60 434300060 นำย วโรตม์ กำญจนกัณห์

61 434300061 นำย สุรวุฒิ สุขบัติ

62 434300062 นำงสำว รัชนี ไหว้พรหม

63 434300063 นำย พงศ์วิรัตน์ แสงทอง

64 434300064 นำง นิพร เจนทำง

65 434300065 นำย ศิริวัฒน์ กำฬโอฆะ

66 434300066 นำงสำว พรวิลัย บุญสถิตย์

67 434300067 นำงสำว จิรำพร พลศักด์ิซ้ำย

68 434300068 นำงสำว ธัญธร ปะนำมะเท

69 434300069 นำงสำว ธัญนันทน์ สันโดษ

70 434300070 นำงสำว สำวิตรี สีหำนำม

71 434300071 นำงสำว ขวัญฤดี เดชบุรัมย์

72 434300072 นำย ปฐมพร ค ำพล

73 434300073 นำงสำว เจนจิลำ คุณศักด์ิ

74 434300074 นำย คชำวุฒิ จันทรคำ

75 434300075 นำงสำว สุนันทำ โทดำ



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

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

76 434300076 นำงสำว จิรำวรรณ บุดทะสุ เลขประจ ำตัวสอบ    434300076

77 434300077 นำย วรภัทร สกุลไทย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300100

78 434300078 นำง พิมผกำ สิงคง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

79 434300079 นำงสำว วันเพ็ญ จันน้ ำสร้ำง ห้องสอบท่ี  32  

80 434300080 นำงสำว บัวตอง ภูจอมดำว อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/1

81 434300081 นำงสำว สุพรรณี นำมบุญศรี

82 434300082 นำงสำว พรวิไล กลมเกล้ียง

83 434300083 นำงสำว วันวิสำข์ ไวบรรเทำ

84 434300084 นำงสำว รุ่งนภำ บุปะปำ

85 434300085 นำงสำว อัจฉรำ สีทำนันท์

86 434300086 นำงสำว วรรณศิรินทร์ ภูฉำยำ

87 434300087 นำย ชัชรินทร์ ผำยม

88 434300088 นำงสำว อัญชลี ทำขันทำ

89 434300089 นำงสำว แคทรียำ ศรีสุวงษ์

90 434300090 นำงสำว ธีรำรัตน์ มหำพรหม

91 434300091 นำงสำว นิภำดำ ศรีภำ

92 434300092 นำงสำว สุภำพรรณ ปัดตำเทสัง

93 434300093 นำงสำว กำนดำ กลำงแม

94 434300094 นำย ภวนันท์ชัย สวัสด์ิสละ

95 434300095 นำย สมพงษ์ ปัดสี

96 434300096 นำงสำว ณัฏฐกำนต์ แดนขนบ

97 434300097 นำย ธนิตย์ เพชรเสนำ

98 434300098 นำงสำว สำวิณี ศรีขวำ

99 434300099 นำงสำว จันทิมำ สีลำคต

100 434300100 นำงสำว อุทัยรัตน์ มำตรสงครำม
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

101 434300101 นำย ณัฐวุฒิ หำฉวีี เลขประจ ำตัวสอบ    434300101

102 434300102 นำงสำว โสภำ สำธร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300125

103 434300103 นำงสำว ชญำนันท์ ระวิชัย สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

104 434300104 นำง ปิยธิดำ พงอุดทำ ห้องสอบท่ี  33  

105 434300105 นำง หฤทัย เครือหนองสังข์ อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/2

106 434300106 นำย วุฒิชัย พรมรักษ์

107 434300107 นำงสำว ชนำกำนต์ ค ำมีภักดี

108 434300108 นำงสำว สุภำพร บุญเพชร

109 434300109 นำย จรัสพงศ์ วิเศษศิลป์

110 434300110 นำง ทิพวรรณ์ ศิริเวช

111 434300111 นำงสำว พิชญำนันท์ กุลำกุล

112 434300112 นำงสำว นิภำวรรณ์ จันทร์เทศ

113 434300113 นำงสำว อรอุมำ อนุอัน

114 434300114 นำย ณัฐพงษ์ บัวระบัดทอง

115 434300115 นำงสำว จันทร์งำม ประกอบตระกูล

116 434300116 นำย เอกพรรณ เนำว์กระโทก

117 434300117 นำง ณัฏฐิณี พำพินิจ

118 434300118 นำงสำว เกตุวลี นำคสุนทร

119 434300119 นำงสำว อุไรวัลย์ ป้อมพระรำช

120 434300120 นำย ศิวกร วังโณ

121 434300121 นำงสำว เอกนรี สำมสี

122 434300122 นำงสำว บุษบำกร ชนะบุญ

123 434300123 นำงสำว กุลธิดำ บุรำณเดช

124 434300124 นำย อิศรำ ไกรรัตน์

125 434300125 นำงสำว สุดำภรณ์ กุมำรสิทธ์ิ



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 หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

126 434300126 นำงสำว เบญจวรรณ มูลศรีนวล เลขประจ ำตัวสอบ    434300126

127 434300127 นำงสำว สุปรำณี นำมวำส ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300150

128 434300128 นำงสำว นฤวรรณ มำตชัยเคน สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

129 434300129 นำงสำว เบ็ญจวรรณ ถำนอำจนำ ห้องสอบท่ี  34  

130 434300130 นำงสำว เจนจิรำ ศรีหำนนท์ อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/3

131 434300131 นำงสำว อัจฉริยำ หวำยเครือ

132 434300132 นำงสำว ประภำพร มำบุดดำ

133 434300133 นำย วิทธวัต ภูแถวเชือก

134 434300134 นำย อภินันท์ แก้วดี

135 434300135 นำงสำว อรวรรณ กันถัด

136 434300136 นำย สุรชัย อุดมฉวี

137 434300137 นำย ณัฐชัย กุตเสนำ

138 434300138 นำงสำว ศำสดำภรณ์ หำสนำม

139 434300139 นำย อำนนท์ สมอนำ

140 434300140 นำงสำว ยุวธิดำ ค ำชู

141 434300141 นำงสำว สุนันทำ งำมสีทำ

142 434300142 นำง สำคร นพนิยม

143 434300143 นำงสำว สุดำรัตน์ ข่ำขันมะรี

144 434300144 นำงสำว อัญชลี ศิริวำลย์

145 434300145 นำย ชินวัฒน์ เจริญฤทธ์ิ

146 434300146 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง อังสุมำริน ไข่ลำย

147 434300147 นำงสำว ณัฐสุดำ อันปัญญำ

148 434300148 นำงสำว สำยพิน รัตธิจันทำ

149 434300149 นำงสำว จิรำพร อุลหัสสำ

150 434300150 นำย ณัฏฐกิตต์ิ จันปัสสำ



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 หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

151 434300151 นำงสำว นิตยำ สีด ำ เลขประจ ำตัวสอบ    434300151

152 434300152 นำย จักรกฤษ นำมแสงผำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300175

153 434300153 นำง ดวงใจ ไปเจอะ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

154 434300154 นำงสำว พรพิมล จำรุตันต์ิ ห้องสอบท่ี  35  

155 434300155 นำงสำว ดรัลพร นำรำษฎร์ อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/4

156 434300156 นำงสำว ศุภิญญำ ชำฤทธ์ิ

157 434300157 นำงสำว พรทิพย์ วงค์ตลำด

158 434300158 นำง เยำวเรศ ศิริพันทะ

159 434300159 นำงสำว จันทร์เพ็ญ คุณวงษ์

160 434300160 นำงสำว มนฤดี อำมำตย์มนตรี

161 434300161 นำย พิพัฒพงษ์ ทองมำก

162 434300162 นำย ปำรณัท วรรณภักดี

163 434300163 นำงสำว ปัญญำพร คตภูธร

164 434300164 นำงสำว อ ำนวยพร ลีสี

165 434300165 นำย ประชำรัฐ ทะศรีละ

166 434300166 นำงสำว ขนิษฐำ ผลำผล

167 434300167 นำย จีรพล จิตจักร์

168 434300168 นำงสำว เบญจมำศ พันธ์เพ็ชร

169 434300169 นำงสำว อมรรัตน์ จันค ำพัน

170 434300170 นำงสำว สุชำดำ นำรินทร์

171 434300171 นำย พัทธนัย อวิรุทธพำณิชย์

172 434300172 นำงสำว โชติรส โคตรมุงคุณ

173 434300173 นำงสำว กิตติวรรณ ผำสุข

174 434300174 นำงสำว พิกุล ทุริดไธสง

175 434300175 นำง ชนกรัตน์ คืนดี



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 หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์

176 434300176 นำงสำว วิภำวรรณ เกิดศักด์ิ เลขประจ ำตัวสอบ    434300176

177 434300177 นำงสำว ธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434300198

178 434300178 นำย พิเชษฐ์ กำรินทร์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

179 434300179 นำย อดิศร พรมศิริ ห้องสอบท่ี  36  

180 434300180 นำงสำว เอกฤทัย ชัยล้ินฟ้ำ อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/5

181 434300181 นำงสำว ณัฐดำพร ชูวิชัย

182 434300182 นำย ประพัทธพงษ์ อยู่ชุมพล

183 434300183 นำงสำว ดลภำ แก้วจันทำ

184 434300184 นำงสำว บุรนันท์ เน่ืองสกล

185 434300185 นำย สุพิชัย จันดวง

186 434300186 นำง วรรณำ บุรมศรี

187 434300187 นำงสำว วรรณภำ ค ำวิจำรณ์

188 434300188 นำงสำว อริญำ จันทร์ขอนแก่น

189 434300189 นำงสำว สุมิตรำ ปะนะพุทโต

190 434300190 นำย ศุภรัตน์ บุญคุ้ม

191 434300191 นำง เจษฎำภรณ์ ชมศิริ

192 434300192 นำย สุรวุทธ โล่ห์วันทำ

193 434300193 นำย เสกข์ สกุลโพน

194 434300194 นำงสำว ตติยำ ฐำนไชยย่ิง

195 434300195 นำงสำว สุภำพร เขียนเขว้ำ

196 434300196 นำงสำว ปวีณำ ดลใจ

197 434300197 นำงสำว พิมพ์ใจ ชินค ำ

198 434300198 นำย พงษ์เพชร ทองสุก


