
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 434500001 นำงสำว พชรำภำ ทวยโพธ์ิ เลขประจ ำตัวสอบ    434500001

2 434500002 นำงสำว ทับทิมธิดำ กำบินพงษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500025

3 434500003 นำงสำว กัญญำวีร์ พิมพิสนธ์ิ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

4 434500004 นำงสำว พิจิตรำ กะตะศิลำ ห้องสอบท่ี  37  

5 434500005 นำงสำว วรรณนิศำ ขุนกงย่ี อำคำร  7 ช้ัน 4 ห้อง ป.6/6

6 434500006 นำงสำว วรรณภำ พันส ำโรง

7 434500007 นำงสำว วรัญญำ มำตรำ

8 434500008 นำงสำว ปิยพร แสนค ำภำ

9 434500009 นำงสำว ดำรุณี ศรีวรรณำ

10 434500010 นำงสำว กอปรกำญจน์ เสติ

11 434500011 นำงสำว ปริญญำภรณ์ กองแก้ว

12 434500012 นำง อุมำวดี เหล่ำอรรคะ

13 434500013 นำงสำว อำรีย์ ก ำลังประสิทธ์ิ

14 434500014 นำงสำว ละไม หงษำ

15 434500015 นำงสำว วำทินี ประทุมข ำ

16 434500016 นำงสำว ณหทัย ศรีค ำ

17 434500017 นำงสำว ชนำกำนต์ ไชยวงษ์จันทร์

18 434500018 นำงสำว กิติญำดำ ศรีปรำบหล่ม

19 434500019 นำย อรรคสิน เน่ืองสิทธะ

20 434500020 นำงสำว กัญจน์ชญำ ทองค ำ

21 434500021 นำงสำว นฤชยำ กันหำ

22 434500022 นำงสำว ตติยำ อุ่นใจ

23 434500023 นำงสำว อนุรักษ์ รัตนรักษ์

24 434500024 นำงสำว ธิดำรัตน์ จ ำปำแดง

25 434500025 นำง สุธีรำ มิสำ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

26 434500026 นำงสำว สุภำวณี สิงขรอำจ เลขประจ ำตัวสอบ    434500026

27 434500027 นำงสำว นำฏอนงค์ โลเชียงสำย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500050

28 434500028 นำง มนัสนันท์ นำเมืองรักษ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

29 434500029 นำงสำว กรทิพย์ รัตรองไต้ ห้องสอบท่ี  38  

30 434500030 นำงสำว ศรัณยำ บุพศิริ อำคำร  3 ช้ัน 1 ห้อง ป.3/1

31 434500031 นำงสำว ชำริณี บรรจมำตย์

32 434500032 นำย นิรวิทย์ พลลำภ

33 434500033 นำงสำว กุลชรี วงวิพัฒน์

34 434500034 นำงสำว นิศำชล ค ำแหงพล

35 434500035 นำงสำว มุธิตำ ศรีสุวงค์

36 434500036 นำงสำว จุฬำรัตน์ เสมัง

37 434500037 นำงสำว ยลธิตำ พลเย่ียม

38 434500038 นำง วรนุช ถำมูลเลศ

39 434500039 นำย พลวัฒน์ พลเย่ียม

40 434500040 นำงสำว ปภำดำ ประชันกำญจนำ

41 434500041 นำงสำว ธันย์ภัคนันท์ วรรณธำนี

42 434500042 นำงสำว ศุมำภร รัตนพันธ์

43 434500043 นำงสำว เกษรำพร ภูทอง

44 434500044 นำงสำว จรัญญำ ตะนัยศรี

45 434500045 นำงสำว วรัญญำ แก่นตำเนียม

46 434500046 นำงสำว ก่ิงดำว วรรณปะเก

47 434500047 นำย ณัฐชนน ยศก ำธร

48 434500048 นำงสำว ยุรดำ ฝ่ำยพรหม

49 434500049 นำงสำว ณัฐิวรรณ เพชรศรี

50 434500050 นำงสำว ธนำภำ ปำปะเถ



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 หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

51 434500051 นำงสำว ปวริศำ บุญรัตน์ เลขประจ ำตัวสอบ    434500051

52 434500052 นำย นวพล สิทธิโชคไพบูลย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500075

53 434500053 นำย ณัฐวุฒิ ส ำรำญ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

54 434500054 นำง วรวรรณ ไพเรำะ ห้องสอบท่ี  39  

55 434500055 นำงสำว แสงเดือน หำญอำษำ อำคำร  3 ช้ัน 1 ห้อง ป.3/2

56 434500056 นำงสำว ธนภรณ์ มณีรีตน์

57 434500057 นำงสำว ชนัญญำ ขำนเกตุ

58 434500058 นำงสำว จุฬำลักษณ์ แสนสุด

59 434500059 นำง ปติมำ บุญจูง

60 434500060 นำงสำว จุฑำพร บัวเข็ม

61 434500061 นำงสำว เสำวลักษณ์ จรนนท์

62 434500062 นำย พิมพ์นิภำ ชิณหงส์

63 434500063 นำงสำว ณัฐนิชำ สีสันต์

64 434500064 นำงสำว ศุภรัตน์ ทุมสำร

65 434500065 นำงสำว ศรัญญำ ซำมำตย์

66 434500066 นำงสำว อัจฉรำ พัฒนจักร

67 434500067 นำง รัชฎำภรณ์ ปำกศรี

68 434500068 นำงสำว ชนกนันท์ ช่ำงหล่อ

69 434500069 นำงสำว ธิติมำ แก้วมำลำ

70 434500070 นำงสำว ปัทมำ บุญมำ

71 434500071 นำงสำว สมพักตร์ วิเศษแก้ว

72 434500072 นำงสำว ณัฐิธิดำ เกตุชรำ

73 434500073 นำงสำว นิตยำภรณ์ พรหมประดิษฐ์

74 434500074 นำงสำว พรพิมล โนนทิง

75 434500075 นำงสำว จุฑำรัตน์ อนันเอ้ือ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

76 434500076 นำย ธงไชย วงมำต เลขประจ ำตัวสอบ    434500076

77 434500077 นำงสำว กิติยำ ศิลปักษำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500100

78 434500078 นำงสำว ศุภรัตน์ ประทุมมำตร์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

79 434500079 นำย อรรถพล เวียงภักด์ิ ห้องสอบท่ี  40  

80 434500080 นำย ภูรุจ บุญยศ อำคำร  3 ช้ัน 1 ห้อง ป.3/3

81 434500081 นำงสำว พิมลภรณ์ จรัสแผ้ว

82 434500082 นำงสำว ภิญญำ ทิพอำสน์

83 434500083 นำง นฤมล แว่วสอน

84 434500084 นำย อำทิตย์ ศรีโสภำ

85 434500085 นำย อรรถกร วรรณเวช

86 434500086 นำย ปิยะพงษ์ ภูโคตรศรี

87 434500087 นำงสำว เปรมพัชร นีระมนต์

88 434500088 นำย สุภัทรพงษ์ ผลินยศ

89 434500089 นำงสำว กำญจนำ ปองไป

90 434500090 นำงสำว กิรติกำนต์ อินทะคม

91 434500091 นำง อ่อนอนงค์ฺ บุตรค ำโชติ

92 434500092 นำงสำว จุฑำมำศ พิมพ์สินธ์

93 434500093 นำงสำว วรำงคณำ โพธิสนธ์ิ

94 434500094 นำงสำว ณัฐธิชำ ศรีทอง

95 434500095 นำงสำว เรณู เพียลุ้ย

96 434500096 นำงสำว ธิดำรัตน์ ก้ำนจักร

97 434500097 นำย องอำจ ชำญศึก

98 434500098 นำงสำว จิรำพร ธรรมรำษฎร์

99 434500099 นำงสำว รัตติกำล ศักด์ิซ้ำยดำ

100 434500100 นำย ภูมิพัฒน์ ผลสง่ำ
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

101 434500101 นำงสำว สุวนันท์ พรมผุย เลขประจ ำตัวสอบ    434500101

102 434500102 นำงสำว นิตยำ ภูดอนนำง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500125

103 434500103 นำงสำวภิญชณิดำ ภิญชณิดำ สนิทลุน สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

104 434500104 นำงสำว มยุเรศ เกษเพ็ชร ห้องสอบท่ี  41  

105 434500105 นำงสำว นิภำรัตน์ อุประ อำคำร  3 ช้ัน 1 ห้อง ป.3/4

106 434500106 นำงสำว สมหญิง ทวยจตุรัส

107 434500107 นำง จุฑำมณี บุญจันทร์

108 434500108 นำง อภิรัตน์ พุทธิดิลก

109 434500109 นำงสำว จุฬำลักษณ์ แก้วประเสริฐ

110 434500110 นำงสำว พรกมล ไชยค ำ

111 434500111 นำงสำว ทิพวรรณ ผดุงรัตน์

112 434500112 นำงสำว สุภัตรำ สีดำเกล้ียง

113 434500113 นำย นครินทร์ ดีโป

114 434500114 นำงสำว อมรรัตน์ แย้มโกสุมภ์

115 434500115 นำงสำว อรฤทัย หำรัญดำ

116 434500116 นำงสำว จิรำพร โพธิรุกข์

117 434500117 นำย เจษฎำ วิกล

118 434500118 นำย ธีรพงศ์ ปุริศรี

119 434500119 นำง ภัทรำนิษฐ์ พรมบัวภำ

120 434500120 นำงสำว ธณัฏฐำ สอนเอ่ียม

121 434500121 นำงสำว กชกร อัคคะ

122 434500122 นำงสำว วิรดำ พังคะบุตร

123 434500123 นำงสำว พัทร์ธำภรณ์ สิงห์โต

124 434500124 นำงสำว ปิยะวดี คณะมะ

125 434500125 นำย มนูญ โพธ์ิเกตุ
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

126 434500126 นำงสำว นิรันตี ปะทะวัง เลขประจ ำตัวสอบ    434500126

127 434500127 นำงสำว ดำรณี อโนรำช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500150

128 434500128 นำงสำว เบญจวรรณ ก่ิงภำร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

129 434500129 นำย สิทธิพร หำญล ำพัง ห้องสอบท่ี  42  

130 434500130 นำงสำว ตติพร นำงสีคุณ อำคำร  3 ช้ัน 2 ห้อง ป.3/5

131 434500131 นำงสำว สุภำวดี เอ่ียมสะอำด

132 434500132 นำงสำว ดรุณี แพงพิมำย

133 434500133 นำงสำว สุวิมล อันทะนัน

134 434500134 นำงสำว สุกัญญำ ปิดตำระเต

135 434500135 นำงสำว ภัทรลดำ บุรี

136 434500136 นำง รัชฎำกร เน่ืองปัญหำ

137 434500137 นำง วำสนำ เกตมำลำ

138 434500138 นำงสำว ธนันณัฐ ขุรำษี

139 434500139 นำงสำว สุจิตรำ ประโคศรี

140 434500140 นำงสำว พิมพ์สุดำ ค ำอู

141 434500141 นำง มนัสวี แสงสุข

142 434500142 นำงสำว สุภรำนันท์ คุณเครือจันทึก

143 434500143 นำย กิตติพงษ์ ทบพวก

144 434500144 นำงสำว ภัทิรำ สีเทำ

145 434500145 นำงสำว ล ำเทียน ผิวหล่อ

146 434500146 นำย คมกริช กันท ำ

147 434500147 นำงสำว ธนิกำ ค ำสะอำด

148 434500148 นำงสำว ภคพร ทำนะยัง

149 434500149 นำง เยำวลักษณ์ เพ่ิงจันดำ

150 434500150 นำงสำว นิตยำ รำชโยธี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

151 434500151 นำย สัมฤทธ์ิ วงค์ภักดี เลขประจ ำตัวสอบ    434500151

152 434500152 นำย ทศพล ธรรมวงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500175

153 434500153 นำงสำว วิชุดำ พันเทศ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

154 434500154 นำงสำว ปทุมวดี พันธ์มะลี ห้องสอบท่ี  43  

155 434500155 นำงสำว ประภำพร แก้วกัลยำ อำคำร  3 ช้ัน 2 ห้อง ป.3/6

156 434500156 นำงสำว มณีเนตร เย็นใจ

157 434500157 นำงสำว สิรำวรรณ ศรีนนเรือง

158 434500158 นำย พลวัฒน์ สังไสย

159 434500159 นำง ธัญชนก พระสว่ำง

160 434500160 นำงสำว กฤตยำ ประเสริฐศรี

161 434500161 นำงสำว ปำลิตำ เทียนทอง

162 434500162 นำงสำว รุ่งทิวำ โถทอง

163 434500163 นำงสำว สุปรำณี นำแก้ว

164 434500164 นำงสำว ณัฐวดี อันพันล ำ

165 434500165 นำงสำว ขวัญทิชำ ถำกันหำ

166 434500166 นำงสำว เนตรอัมพร เทพธำนี

167 434500167 นำงสำว นภำพร พรมชินวงค์

168 434500168 นำงสำว พรรษพร ศรีจันทร์

169 434500169 นำย พัฒนพงษ์ จันทร์เบำะ

170 434500170 นำงสำว วัลลภำ โนนทิง

171 434500171 นำงสำว ละออ สังสีแก้ว

172 434500172 นำย อำทิตย์ ขำวพำ

173 434500173 นำงสำว พัชรำลัย อัปมะโน

174 434500174 นำงสำว บวรลักษณ์ พำดี

175 434500175 นำงสำว จิรำภรณ์ สำรศรี
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

176 434500176 นำงสำว วิลำวัณย์ หำระมี เลขประจ ำตัวสอบ    434500176

177 434500177 นำย ธีรวัฒน์ พรมโชติ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500200

178 434500178 นำงสำว พัชรี บัวละคร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

179 434500179 นำงสำว พิมพ์ชนก หงษ์ศรี ห้องสอบท่ี  44  

180 434500180 นำงสำว สุมล พนมเขตต์ อำคำร  3 ช้ัน 2 ห้อง ป.3/7

181 434500181 นำงสำว นิตยำ ศรีชุมแสง

182 434500182 นำงสำว เนตรชนก นวลมณี

183 434500183 นำงสำว พวงเพชร จันเอก

184 434500184 นำงสำว ปิยะนุช ตันยำ

185 434500185 นำงสำว สุภำพร เสน่ห์ดี

186 434500186 นำย สุชำติ จิตวุธ

187 434500187 นำงสำว เบญจมำศ พฤกษชำติ

188 434500188 นำงสำว วนัชพร สกุลฮูฮำ

189 434500189 นำงสำว ปิยนุช ศิริสิน

190 434500190 นำงสำว พรพรรษำ ไชยสงครำม

191 434500191 นำงสำว รัตนำ รำมัญ

192 434500192 นำงสำว นิธินันท์ สำยขุน

193 434500193 นำย ณัฐพงศ์ จันทโชติ

194 434500194 นำงสำว วิชุตำ ค ำสิงสัย

195 434500195 นำงสำว จุฑำมำศ ปันลังกำ

196 434500196 นำย กิตติพันธ์ เทพบำท

197 434500197 นำงสำว สินจัย รวมร้ัว

198 434500198 นำย ณัฐกรณ์ โมรำ

199 434500199 นำงสำว ไพลิน พรมภักดี

200 434500200 นำง สุนีรัตน์ ภำระพงษ์



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ
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ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

201 434500201 นำย วีระพล ประวันเนย์ เลขประจ ำตัวสอบ    434500201

202 434500202 นำงสำว สุญำดำ ชินสุทธ์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500225

203 434500203 นำงสำว ประภัสรำ ศรีบุญ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

204 434500204 นำงสำว อิสรำ ค ำสงค์ ห้องสอบท่ี  45  

205 434500205 นำง จุฑำรัตน์ โนนศรีโคตร อำคำร  3 ช้ัน 2 ห้อง ป.3/8

206 434500206 นำงสำว เมธำวี โพธ์ิค ำ

207 434500207 นำงสำว นุชรีย์ ทัพวิเศษ

208 434500208 นำงสำว อัจฉรำ สุดำวรรณ์

209 434500209 นำย จักรพงศ์ ไชยสงเมือง

210 434500210 นำงสำว อนัญญำ หำรี

211 434500211 นำงสำว กวิตำ อัญฤำชัย

212 434500212 นำงสำว เอกอร ชัยวิเศษ

213 434500213 นำงสำว ศุภำพิชญ์ มำอ้น

214 434500214 นำงสำว ศรสวรรค์ ค ำทอง

215 434500215 นำงสำว สำวิตรี แป่มจ ำนัก

216 434500216 นำงสำว วิลำนี ประทุมศรี

217 434500217 นำงสำว เทพธิดำ อภัยโส

218 434500218 นำงสำว มะลิวัลย์ ภูขำว

219 434500219 นำงสำว ธัญญำรัตน์ ถนอมผล

220 434500220 นำงสำว ขนิษฐำ นำชัยเงิน

221 434500221 นำงสำว กำนต์ชนิต พิทักษ์

222 434500222 นำย สำกล ประดำกรณ์

223 434500223 นำง ฐิติวรดำ พิมพำนนท์

224 434500224 นำย ศรีวิกร จ ำปำมูล

225 434500225 นำง อรพรรณ ดอนเหนือ
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

226 434500226 นำงสำว กัลยำ พนุมรัมย์ เลขประจ ำตัวสอบ    434500226

227 434500227 นำง นวลจันทร์ พิทักษำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500250

228 434500228 นำงสำว ชญำณิศำ ศรีลำพัฒน์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

229 434500229 นำงสำว อุไลพร สำระรัตน์ ห้องสอบท่ี  46  

230 434500230 นำงสำว ณฐพร ประนิล อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/1

231 434500231 นำง นพรัตน์ ปำปะขำ

232 434500232 นำงสำว มลฤดี พะชัย

233 434500233 นำงสำว ปลิตำ ศรีจันทร์

234 434500234 นำงสำว มณีจันทร์ บรรพบุตร

235 434500235 นำย วิทยำ บุญเรืองศรี

236 434500236 นำงสำว รัตนธิดำ รุ่งสว่ำง

237 434500237 นำงสำว พิมพ์ลภัส ศรีบูอ่ ำ

238 434500238 นำย พัฒนพงษ์ มะหัด

239 434500239 นำง กันตยำพร สิมมำลำ

240 434500240 นำงสำว ชไมพร ชำญวิจิตร

241 434500241 นำงสำว พิมพ์จันทร์ ภูจอมนำค

242 434500242 นำย สุรพล แฉล้มจิตร

243 434500243 นำง อุดมลักษณ์ วรจักร

244 434500244 นำงสำว พิมพ์รตำ แก้วส ำรำญ

245 434500245 นำงสำว เนตรนภำ แปลงล ำดวน

246 434500246 นำงสำว อำรยำ สำระพันธ์

247 434500247 นำย สกำย บุตรรำช

248 434500248 นำงสำว นฤมล พิมพิรุด

249 434500249 นำงสำว จริยำ ธิมำศ

250 434500250 นำงสำว จันทิมำ ประเสริฐกุล
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(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

251 434500251 นำงสำว ยศยำ บุญหลำย เลขประจ ำตัวสอบ    434500251

252 434500252 นำงสำว รุจิรำ พลเย่ียม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500275

253 434500253 นำงสำว อัจฉรำ รัตนำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

254 434500254 นำงสำว ทยกมล ฉัตรดอน ห้องสอบท่ี  47  

255 434500255 นำย พุฒิพัฒน์ ภำโนชิตทรัพย์ อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/2

256 434500256 นำงสำว เนตรศิริ สิงหถิน

257 434500257 นำง สุภำวดี เจริญสุข

258 434500258 นำงสำว ณัฐยำนันท์ ภักดีรัตน์

259 434500259 นำงสำว เมรินทร์ อรัญมิตร

260 434500260 นำงสำว วิลำสินี ดีบุรี

261 434500261 นำย ณัฏฐ์ ศรีสุพัฒน์

262 434500262 นำง จันทิมำ โพธิไชยแสน

263 434500263 นำงสำว จรูญศรี สมีเมือง

264 434500264 นำย นฤชัย สุ่มมำตย์

265 434500265 นำงสำว พัชนรินทร์ เชียงพฤก

266 434500266 นำง ธนภร ปะวะเข

267 434500267 นำงสำว กรณิศ พละเสน

268 434500268 นำย ณฐกร ศรีไกร

269 434500269 นำย คะนองเดช สังกรม

270 434500270 นำงสำว พัชรำพร สิงขรอำจ

271 434500271 นำงสำว อรนภำ โล่ห์ค ำ

272 434500272 นำงสำว ศศิธร นุ่นภักดี

273 434500273 นำงสำว ปริญญำพร ไชยสวนดอก

274 434500274 นำย กิตติกร ประวำรณะ

275 434500275 นำงสำว ปิยะวรรณ ค ำวิโส



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 หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

276 434500276 นำงสำว สุทธิภรณ์ กล้ำขยัน เลขประจ ำตัวสอบ    434500276

277 434500277 นำย ชัยชนะ ชีแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500300

278 434500278 นำงสำว วชิรำภรณ์ แสนสร้อย สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

279 434500279 นำงสำว นฤมล หล้ำโพนทัน ห้องสอบท่ี  48  

280 434500280 นำง รมณีย์ หำคลัง อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/3

281 434500281 นำง วรรณษชล พุทธบำล

282 434500282 นำงสำว ปภำภัสสร์ สิทธิบุ่น

283 434500283 นำงสำว ดรุณี สิทธิจันทร์

284 434500284 นำงสำว ศุภลักษณ์ จันทร์เทพ

285 434500285 นำงสำว สุดำรัตน์ เหล่ำคะเนย์

286 434500286 นำย บรรจง ภำสดำ

287 434500287 นำงสำว ธัญญำเรศ ปิยมำตย์

288 434500288 นำย สหรัฐ วำทโยธำ

289 434500289 นำง ธนภร ทองทำภูมิรักษ์

290 434500290 นำงสำว ณิชำมน อิสสระวงศ์

291 434500291 นำงสำว ไพบูลย์ ศรีวรรณะ

292 434500292 นำย พิศำล รักษำภักดี

293 434500293 นำย เถกิงศักด์ิ พรหมปัญญำ

294 434500294 นำง ณัฎณิชำ เทียบค ำ

295 434500295 นำงสำว วรัญญำ เขตชมพู

296 434500296 นำงสำว ศิฺรินันท์ แสงจันทร์

297 434500297 นำย อุบล คันดุไล

298 434500298 นำง พรหมณี แสนศรี

299 434500299 นำงสำว สุรัตนำ ลครพล

300 434500300 นำงสำว พิชญำ ศรีทบ



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 หรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ

301 434500301 นำงสำว สุกัญญำ พลจ่ำ เลขประจ ำตัวสอบ    434500301

302 434500302 นำงสำว ทักษพร กำพมณีย์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434500303

303 434500303 นำงสำว สุพรรณี เผือค ำภู สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

ห้องสอบท่ี  49 

อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/4


