
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 438000001 นำงสำว อริษำ ศิริรัง เลขประจ ำตัวสอบ     438000001

2 438000002 นำงสำว ศิริรักษ์ วดีศิริศักด์ิ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000022

3 438000003 นำงสำว เพ็ญนภำ เยำวขันธ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

4 438000004 นำงสำว พัชริญำ วิไลวรรณ ห้องสอบท่ี  49  

5 438000005 นำงสำว กำญจนำ แสงทำมำตย์ อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/4

6 438000006 นำงสำว สำยฝน จินำบุญ

7 438000007 นำง วำสนำ วงษ์ตำแสง

8 438000008 นำงสำว ศิริพร พิณโพธ์ิ

9 438000009 นำงสำว ปภำพินท์ สว่ำง

10 438000010 นำง อำรยำ เมืองพิล

11 438000011 นำงสำว นุจรีพร อุปเถย์

12 438000012 นำง สุมำลี ไมตรีแพน

13 438000013 นำงสำว สุกัญญำ จันทร์เสถียร

14 438000014 นำงสำว ประดุจพร โคฮำด

15 438000015 นำงสำว สุพรรษำ แสงดวงใจ

16 438000016 นำง วัชรี เหล่ำเมืองเพีย

17 438000017 นำง อนำวดี จ ำนงจิต

18 438000018 นำง ศิริพร ถินกะไสย์

19 438000019 นำงสำว ณัฐวดี ธรรมวิเศษ

20 438000020 นำงสำว สุพรรณี ประเสริฐสุข

21 438000021 นำงสำว กรรภิรมย์ ทองบัวร่วง

22 438000022 นำงสำว บุษบำ หำญกล้ำ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย



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 หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย

23 438000023 นำงสำว วนิศรำ อินเช้ือ เลขประจ ำตัวสอบ     438000023

24 438000024 นำงสำว ระวิวรรณ สุรเพ็ญ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000047

25 438000025 นำงสำว ศิรินทิพย์ พรมสอน สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

26 438000026 นำงสำว อุไรวรรณ ตุเกตุ ห้องสอบท่ี  50

27 438000027 นำง กนกพิชญ์ ชำติชัชวำล อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/5

28 438000028 นำงสำว ศิรินันท์ ประไพเมือง

29 438000029 นำงสำว กมลชนก สอนนำ

30 438000030 นำงสำว ธิดำรัตน์ น้อมระวี

31 438000031 นำงสำว สุนิสำ สุขสนิท

32 438000032 นำงสำว นิตยำ สุขบัว

33 438000033 นำงสำว สุดำรัตน์ จันทรศิริ

34 438000034 นำงสำว หทัยทิพย์ อุดมชัย

35 438000035 นำงสำว ขนิษฐำ ชำวดร

36 438000036 นำงสำว รัชนก ปะทะโก

37 438000037 นำงสำว ชวัลลักษณ์ บรรจมำตย์

38 438000038 นำงสำว มยุรี หำสุข

39 438000039 นำงสำว ชยภร ไชยพิเดช

40 438000040 นำง ไพรินทร์ บุญประสพ

41 438000041 นำง จินตนำ อสุรินทร์

42 438000042 นำงสำว อชิรญำกรณ์ วิเศษสมบัติ

43 438000043 นำงสำว รัตติยำ จ ำปำ

44 438000044 นำง คณิศร์ณิชำ คำมนำ

45 438000045 นำงสำว วรำงรัตน์ จันบัวลำ

46 438000046 นำงสำว สุจิตรำ นำโล

47 438000047 นำงสำว กรรณิกำ เน่ืองโนรำช



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 หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย

48 438000048 นำย พัชระ เพ็ชรัตน์ เลขประจ ำตัวสอบ     438000048

49 438000049 นำงสำว กันย์นุดี ภูธำนี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000072

50 438000050 นำงสำว อุมำพร ศิลำเลิศ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

51 438000051 นำงสำว ชลธิชำ ม่วงศรี ห้องสอบท่ี  51 

52 438000052 นำงสำว เมธินี นันทะดี อำคำร  6 ช้ัน 2 ห้อง ป.1/6

53 438000053 นำย ศรำยุทธ ภำแก้ว

54 438000054 ว่ำท่ีร.ต.หญิง จุรำวรรณ เตทะรวง

55 438000055 นำย ไพฑูรย์ แสนกรุง

56 438000056 นำงสำว ศุภลักษณ์ โพธิปัสสำ

57 438000057 นำงสำว พรพิมล เช้ือแพง

58 438000058 นำงสำว วิภำพร อุปรัตน์

59 438000059 นำงสำว ปิยะนุช ผลจรัส

60 438000060 นำงสำว นงรักษ์ ผลผำด

61 438000061 นำงสำว จุฑำมำศ ใหม่คำมิ

62 438000062 นำง วำสนำ ประมูลจักโก

63 438000063 นำงสำว ชมพูนุท ทองโกย

64 438000064 นำงสำว กรกนก ขันทเวทย์

65 438000065 นำงสำว อุทัยวรรณ ทองค ำ

66 438000066 นำงสำว วงเดือน วงศ์รักษำ

67 438000067 นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ เหวียนวัน

68 438000068 นำงสำว กิตติยำพร โพคำเทศ

69 438000069 นำงสำว รุ้งนภำ สังประกำร

70 438000070 นำงสำว นลินี ดอนจันดำ

71 438000071 นำงสำว ดวงกมล อุปแสน

72 438000072 นำย อำทิตย์ ถนนนอก



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 หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย

73 438000073 นำงสำว สุมิตรำ หิตำยะ เลขประจ ำตัวสอบ     438000073

74 438000074 นำงสำว อรชนก เพียรค ำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000097

75 438000075 นำง บุญญำภำ เลพล สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

76 438000076 นำย อำทิตย์ แข็งฤทธ์ิ ห้องสอบท่ี  52 

77 438000077 นำง นัทมล โพเทพำ อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/7

78 438000078 นำงสำว กอบกุล ปะก ำแหง

79 438000079 นำงสำว พัชรินทร์ เอสะตี

80 438000080 นำงสำว พันทิวำ ภูทะวัง

81 438000081 นำงสำว สมฤทัย ห่ำนค ำวงษ์

82 438000082 นำงสำว นันทนัช สำรบรรณ

83 438000083 นำง มยุรี โยธำจันทร์

84 438000084 นำงสำว นฤมล ไชยวะรีย์

85 438000085 นำงสำว พรพรรณ คชสุวรรณ

86 438000086 นำงสำว ดวงฤดี สมอบ้ำน

87 438000087 นำง อภิญญำ เยำวภำ

88 438000088 นำงสำว อภิรมล คุณช่ืน

89 438000089 นำงสำว ภำวิณี สีแพนบำล

90 438000090 นำย จตุรพล แสนศิลำ

91 438000091 นำง อุบลวรรณ โกมำสถิตย์

92 438000092 นำง ไปรยำพร โตดีชัย

93 438000093 นำงสำว ปิยธิดำ กัลยำรัตน์

94 438000094 นำงสำว ญฎำกร เหล่ำวงศ์ษำ

95 438000095 นำงสำว จิรำภรณ์ วงษ์สนิท

96 438000096 นำย กชนันท์ ภูแข่งหมอก

97 438000097 นำงสำว วิไลวรรณ สุ่มมำตย์



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 หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย

98 438000098 นำงสำว จิรำวรรณ สุดวิลัย เลขประจ ำตัวสอบ     438000098

99 438000099 นำย สุทธิวัตร เศรษฐสิงห์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000122

100 438000100 นำงสำว นิภำพร กัณหำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

101 438000101 นำงสำว รัชฎำ จอมค ำสิงห์ ห้องสอบท่ี  53  

102 438000102 นำงสำว มณีวรรณ แลโสภำ อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/9

103 438000103 นำง จันทร์ดำ ไชยชรำแสง

104 438000104 นำง จันทรัตน์ ขันธ์โมลี

105 438000105 นำงสำว สุธำทิพย์ บุญสวำท

106 438000106 นำงสำว ปรำณี อุปนันท์

107 438000107 นำงสำว ศินีนำฎ บุญเอ่ียม

108 438000108 นำงสำว กนกวรรณ คุระเอียด

109 438000109 นำงสำว อ ำนวยพร พูลภิรมย์

110 438000110 นำงสำว สิริพร นำสิงทอง

111 438000111 นำงสำว นวลฉวี สุวรรณเพชร

112 438000112 นำงสำว ชุติมำ สนิทรัมย์

113 438000113 นำย ปิยะนัฎ ภูลับ

114 438000114 นำงสำว อำรยำ อรุณโณ

115 438000115 นำงสำว กชพร โพธ์ิศรี

116 438000116 นำงสำว วันวิสำ ถำลี

117 438000117 นำงสำว พิมวิภำ ถำลี

118 438000118 นำง อรวรรณ ดวงมณีย์

119 438000119 นำง สำยยนต์ อุทุมภำ

120 438000120 นำงสำว กำญจนำ ชัยมูล

121 438000121 นำงสำว ฐิติพร ธิวำพัด

122 438000122 นำง มลฤดี ศรีหล้ำ



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 หรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย

123 438000123 นำงสำว ละมุล แสงดำว เลขประจ ำตัวสอบ     438000123

124 438000124 นำงสำว เยำวลักษณ์ แสนบุญศิริ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000147

125 438000125 นำงสำว ศิรินันท์ แสนสุพรรณ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

126 438000126 นำงสำว ศิริกัลยำ ปะพะลำ ห้องสอบท่ี  54  

127 438000127 นำงสำว กำญจนำ เยำวะเรศ อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/8

128 438000128 นำงสำว เพ็ญพร ค ำใส

129 438000129 นำงสำว นภำทิพย์ บุญทำทิพย์

130 438000130 นำงสำว วรรณระตี ภูผำลำ

131 438000131 นำงสำว อัญชนำ พละศักด์ิ

132 438000132 นำงสำว มณี ยีรัมย์

133 438000133 นำย วรวุฒิ ก ำแหล้

134 438000134 นำงสำว พัชรินทร์ บุตรตะเกิง

135 438000135 นำงสำว แอน สิทธิจันทร์

136 438000136 นำย ณัฐกรณ์ ไทธะนุ

137 438000137 นำงสำว นุชจรี เหล็กสูงเนิน

138 438000138 นำงสำว วชิรญำณ์ หม่ันมี

139 438000139 นำงสำว กนกพร ผดุงกิจ

140 438000140 นำงสำว เบญจวรรณ อ่อนสุวันนำ

141 438000141 นำงสำว วิมำรินทร์ ดอนหอมตำ

142 438000142 นำงสำว วิชชุดำ ปำปะพัง

143 438000143 นำงสำว นรินทร์ธร บุบผำมะตะนัง

144 438000144 นำงสำว สรัญญำ เสนำบุตร

145 438000145 นำย ณรงค์ฤทธ์ิ ประทุมชัย

146 438000146 นำงสำว มลฤดี วงษ์สนิท

147 438000147 นำงสำว สุภำพร โคตุทำ
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148 438000148 นำงสำว อรุณพิมล สมัครมิตร เลขประจ ำตัวสอบ     438000148

149 438000149 นำงสำว อนงค์วดี ทำนะเวช ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000172

150 438000150 นำงสำว สุพัตรำ ชินโฮง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

151 438000151 นำงสำว นฤดี อุทัยมำ ห้องสอบท่ี  55 

152 438000152 นำง รัศมี พวงเพชร อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/10

153 438000153 นำง เนตรนภำ ตะโพธ์ิ

154 438000154 นำงสำว นฤมล บุตรนำแพง

155 438000155 นำงสำว ลัดดำวัลย์ ประเสริฐแก้ว

156 438000156 นำงสำว สุนิสำ หนองทุ่ม

157 438000157 นำงสำว พิชำณัฐ สุโพธ์ิค ำ

158 438000158 นำงสำว ณภัทร์พิชชำ คองสี

159 438000159 นำงสำว ก่ิงแก้ว ไพรศรี

160 438000160 นำย คมสัน เทียงดำห์

161 438000161 นำงสำว เสำวณีย์ ค ำภูกำ

162 438000162 นำงสำว กนกกำญจน์ ค ำมี

163 438000163 นำงสำว รุ่งฤทัย พรดอนก่อ

164 438000164 นำงสำว นรีรัตน์ ญำสกล

165 438000165 นำงสำว กำนต์สินี ขันโมลี

166 438000166 นำงสำว จุฬำลักษณ์ สุนสุข

167 438000167 นำง ศิรินันท์ ปัดถำนัง

168 438000168 นำง บุษยำ ทุ่งไธสง

169 438000169 นำงสำว พัชรำภรณ์ ถำบุตร

170 438000170 นำงสำว สุภัสตำ โพธ์ิไทรย์

171 438000171 นำงสำว พัชรำภรณ์ นนยะโส

172 438000172 นำงสำว นงลักษณ์ รัตนพันธ์ุ
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173 438000173 นำงสำว ภำวิณี สียำงนอก เลขประจ ำตัวสอบ     438000173

174 438000174 นำงสำว เจนจิฬำ ศรีนิลทำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000197

175 438000175 นำงสำว ยุพิน เห็มวิชัย สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

176 438000176 นำงสำว ฐิตินันท์ ผลำฤทธ์ิ ห้องสอบท่ี  56  

177 438000177 นำง นิรัชรำ พินทะปะกัง อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/11

178 438000178 นำงสำว เสำวลักษณ์ สุไชยชิต

179 438000179 นำงสำว ปิยะนันต์ ภำโนมัย

180 438000180 นำงสำว เพ็ญพักตร์ นำทองลำย

181 438000181 นำงสำว เครือฟ้ำ นันทสิทธ์ิ

182 438000182 นำงสำว นีรนุช พันธ์วงค์

183 438000183 นำง วิรัตน์ อักษำษร

184 438000184 นำงสำว สุนันทำ ภูเฮืองแก้ว

185 438000185 นำงสำว ปะกำรัง แขนงแก้ว

186 438000186 นำง สุกัญญำ บุญอบ

187 438000187 นำง ประภัสสร โต้เพชร

188 438000188 นำงสำว ณัฐกำนต์ สิทธิสวนจิก

189 438000189 นำง รัชนี ชัยยุทธ

190 438000190 นำงสำว ผุสดี โสพุดอ่อน

191 438000191 นำงสำว วิจิตรำ จันบัวลำ

192 438000192 นำงสำว มญุรี มำตย์นอก

193 438000193 นำงสำว จิตติกร กัตตะโร

194 438000194 นำงสำว เบญจวรรณ จันไทย

195 438000195 นำงสำว เด่นนภำ โพธ์ิชัยรัตน์

196 438000196 นำงสำว รัตนำภรณ์ แก้วกัลยำ

197 438000197 นำงสำว อัมรินทร์ ยอดศิริ
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198 438000198 นำงสำว สุภำพร ครุฑละคร เลขประจ ำตัวสอบ     438000198

199 438000199 นำงสำว สิริมำ ไชยหงษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000222

200 438000200 นำงสำว อุบล ชินบุตร สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

201 438000201 นำง ชวัลลักษณ์ รำชิวงศ์ ห้องสอบท่ี  57  

202 438000202 นำงสำว พรัชยำณ์ มูลสำร อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/12

203 438000203 นำงสำว นันทนำ อำมำตย์แก้ว

204 438000204 นำงสำว จุฑำวรรณ อนันตวุฒิ

205 438000205 นำงสำว รักชนก คหินทพงษ์

206 438000206 นำง ยุพิน บุญสะอำด

207 438000207 นำงสำว ปำนีพร พรมนิล

208 438000208 นำงสำว ขนิษฐำ กอยท่ำแดน

209 438000209 นำง ธัญญ์นิภำ ใสจูง

210 438000210 นำงสำว นภำมำศ ไปพะนำ

211 438000211 นำงสำว แสงรวี ฉิมจำรย์

212 438000212 นำงสำว พัชรวรินทร์ แก้วกียูร

213 438000213 นำงสำว พัชรำภรณ์ เขตคำม

214 438000214 นำงสำว พนิดำ พลเสนำ

215 438000215 นำงสำว ศศิธร นำมบุดดี

216 438000216 นำงสำว ภัทรำวดี สมสำ

217 438000217 นำงสำว ชลธร ภูโชคชัย

218 438000218 นำงสำว ภำริษำ สีทัด

219 438000219 นำย พรเทพ บุญเต็ม

220 438000220 นำง วนิดำ สีดำพล

221 438000221 นำงสำว เสำวลักษณ์ เกตเกษำ

222 438000222 นำงสำว ทิพวัลย์ เหล่ำเจริญ
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223 438000223 นำงสำว คัทรียำ รำชดำ เลขประจ ำตัวสอบ     438000223

224 438000224 นำง เบ็ญจวรรณ ป่ำโพธ์ิชัน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000247

225 438000225 นำงสำว ฉันทนำ ภูจันมำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

226 438000226 นำงสำว สุภำพร ชำญชิต ห้องสอบท่ี  58  

227 438000227 นำงสำว รุ่งระวี ภูผำลี อำคำร  6 ช้ัน 3 ห้อง ป.1/13

228 438000228 นำงสำว วนัชพร แพงวิเศษ

229 438000229 นำงสำว นุจรี ศรีตองอ่อน

230 438000230 นำงสำว ดำรุณี ขันธะวุธ

231 438000231 นำงสำว กฤษณำ สีเทำ

232 438000232 นำงสำว จิรำวรรณ สันตวงค์

233 438000233 นำงสำว ปวันลักษณ์ เหล่ำสุนำ

234 438000234 นำงสำว ปำริตำ ปัดชำษี

235 438000235 นำงสำว กันภิรมย์ ข ำอินทร์

236 438000236 นำงสำว เจนจิรำ พรมวงษ์

237 438000237 นำง กันหำ สุขเสมอ

238 438000238 นำงสำว พวงแก้ว ศิลำดี

239 438000239 นำงสำว อินทิรำ ศรีมนตรี

240 438000240 นำงสำว กิศรำ รถหำมแห่

241 438000241 นำงสำว สุพัตรำ มหำพรม

242 438000242 นำงสำว สกำวเดือน ก่อชัย

243 438000243 นำงสำว รัชดำ นำถำบ ำรุง

244 438000244 นำงสำว แพรทอง สมภพ

245 438000245 นำง กฤษณำ ประเสริฐสังข์

246 438000246 นำงสำว ลักขณำ อุทธำ

247 438000247 นำงสำว จิรำพร ม่วงสำย
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248 438000248 นำงสำว สุนิสำ โสภำอุทก เลขประจ ำตัวสอบ     438000248

249 438000249 นำงสำว เบญจวรรณ สิทธิขวำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000272

250 438000250 นำงสำว อมรรัตน์ น้อยบัวทิพย์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

251 438000251 นำงสำว ปำงทอง นำไชย ห้องสอบท่ี  59  

252 438000252 นำงสำว วิมล จันวิเศษ อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/14

253 438000253 นำงสำว ดุษฎีนำถ สอนโพธ์ิ

254 438000254 นำงสำว สุธิสำ สันที

255 438000255 นำงสำว จิฐิภรณ์ จันทร์ศรี

256 438000256 นำงสำว วำรุณี แสนแก้ว

257 438000257 นำง มนต์เทียนทอง โทท ำ

258 438000258 นำงสำว กำญจนำ ปัญญำสิทธ์ิ

259 438000259 นำงสำว พิชชำนันท์ ศรีวิชำ

260 438000260 นำงสำว วำรุณี พิมพิสนธ์

261 438000261 นำง ทัดสุดำ ธนูสำ

262 438000262 นำง วรรณวิษำ ใยเมือง

263 438000263 นำงสำว อนันธิกำ ชำติขยัน

264 438000264 นำงสำว วิไลวรรณ ทวำภพ

265 438000265 นำงสำว บรรจง ไกรยสินธ์

266 438000266 นำงสำว ปิยนุช อำษำศึก

267 438000267 นำงสำว ฉัตรนภำ อุทโยธำ

268 438000268 ว่ำท่ีร.ต.หญิง แสงดำว วงละคร

269 438000269 นำงสำว สุภำวิณี จงแก่นบุญ

270 438000270 นำงสำว ปริยภัทร สีแก้วตู้

271 438000271 นำง ธันยพร สุวรรณศรี

272 438000272 นำงสำว สุชำดำ ทุมพิศำล
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273 438000273 นำงสำว ปำริฉัตร เกิดสีทอง เลขประจ ำตัวสอบ     438000273

274 438000274 นำงสำว นงศ์คำล ทศพิมพ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000297

275 438000275 นำงสำว พัชรินทร์ ตุ้มนอก สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

276 438000276 นำงสำว นงรักษ์ แสนลี ห้องสอบท่ี  60  

277 438000277 นำงสำว แว่นทิพย์ น้อยใย อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/15

278 438000278 นำงสำว เมธนี เลิศจ ำนงค์

279 438000279 นำง ดวงจันทร์ นรำสันต์

280 438000280 นำงสำว สุนิสำ ไชยกำล

281 438000281 นำงสำว มะลิวัลย์ เจริญศรี

282 438000282 นำงสำว จิรำภรณ์ อ่อนสองช้ัน

283 438000283 นำง วรำภรณ์ อุปมัย

284 438000284 นำงสำว ณภัสนันท์ วันดึก

285 438000285 นำงสำว ศุภลักษณ์ ปัทมสิทธิวรกุล

286 438000286 นำงสำว ปิยะดำ ป้องเพชร

287 438000287 นำงสำว รัชฎำพร ไชยเสนำ

288 438000288 นำงสำว ศศิธร หลินภู

289 438000289 นำง อรนุช แทนสอ

290 438000290 นำงสำว ชิดชนก อุ่นค ำ

291 438000291 นำงสำว ขนิษฐำ เผ่ำเพ็ง

292 438000292 นำงสำว ศิริมำ เพชรวิสัย

293 438000293 นำง ทองทิพย์ ธนูสำ

294 438000294 นำงสำว เสำวลักษณ์ ตติยรัตน์

295 438000295 นำงสำว วรรณิสำ สีโยจำรย์

296 438000296 นำงสำว ดวงใจ ขันทีท้ำว

297 438000297 นำงสำว รุ่งนภำ เขตคำม
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298 438000298 นำงสำว ลำวดี สำรแสน เลขประจ ำตัวสอบ     438000298

299 438000299 นำง กุลสตรี เหล่ำอัน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000322

300 438000300 นำงสำว วรรณพิมล บุบผำวำสน์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

301 438000301 นำงสำว นิตยำ ปินะกำพัง ห้องสอบท่ี  61  

302 438000302 นำง ศรีสุดำ พรมกัลป์ อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/16

303 438000303 นำงสำว วรำภรณ์ เล่ห์กล

304 438000304 นำงสำว ศริญญำ อำชญำทำ

305 438000305 นำงสำว วัลภำพร ฉำยถวิล

306 438000306 นำงสำว ปริญญำ นำชัยเวช

307 438000307 นำงสำว รัตนำพร ถีทัน

308 438000308 นำงสำว เปรมศิริ เหินชัย

309 438000309 นำง จำรุณี เขตสนำน

310 438000310 นำงสำว วิไลพร สอนสิงห์

311 438000311 นำงสำว เสำวณีย์ พิมทำ

312 438000312 นำงสำว ภำวินี ขำนมำ

313 438000313 นำงสำว เพียงญำดำ ธรรมพิสิษฐ์

314 438000314 นำงสำว พิมพ์ใจ มิม ำพันธ์

315 438000315 นำงสำว วำสนำ ซอค ำศรี

316 438000316 นำงสำว วรำรัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์

317 438000317 นำงสำว วรำภรณ์ แสงงำม

318 438000318 นำงสำว สำริณี แก้วอนัน

319 438000319 นำงสำว ธวัลรัตน์ บุพเต

320 438000320 นำงสำว ทัดดำว โอกำวะ

321 438000321 นำง แพรวพิสุทธ์ิ นรสิงห์

322 438000322 นำงสำว สุดำรัตน์ ดรุณพันธ์
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323 438000323 นำงสำว ศรีประไพ สมนัด เลขประจ ำตัวสอบ     438000323

324 438000324 นำงสำว พัชรินทร์ ภัควำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000347

325 438000325 นำงสำว กนกพร ปะกัดตัง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

326 438000326 นำง ประภำศรี สุปันนุช ห้องสอบท่ี  62  

327 438000327 นำงสำว สุพัตรำ วงษ์ลำ อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/17

328 438000328 นำย โชควิวัฒน์ สีนอเพีย

329 438000329 นำง วรำภรณ์ เจริญศิริ

330 438000330 นำงสำว เบญญำภำ ศรีบำนแจ่ม

331 438000331 นำงสำว ปรียำนันท์ จันทรำ

332 438000332 นำงสำว ติวดี ยำงค ำ

333 438000333 นำงสำว ณัฐณิชำ มำโคตร

334 438000334 นำงสำว เยำวลักษณ์ ปะวะเสนะ

335 438000335 นำงสำว เบญจวรรณ ภูมิภักด์ิ

336 438000336 นำงสำว มันทนำ ลำดทำ

337 438000337 นำงสำว ดวงดำว ผำยพิมพ์

338 438000338 นำง ธำรทิพย์ อันทะสี

339 438000339 นำงสำว ภำษิตำ ดงเรืองศรี

340 438000340 นำงสำว สุพัตรำ แก้วบุตรสำ

341 438000341 นำงสำว ภำวินี ศรีชัยมูล

342 438000342 นำงสำว วิชุตำ นนทะกำร

343 438000343 นำง ล ำใย ทบศรี

344 438000344 นำง รำตรี แก้วกันยำ

345 438000345 นำง ศิรภัสสร ดวงเวียงค ำ

346 438000346 นำงสำว ศศิธร สำยเมือง

347 438000347 นำง เบญญำภำ ปัญญะศรี
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348 438000348 นำง พำนทอง ส ำนัก เลขประจ ำตัวสอบ     438000348

349 438000349 นำย จิรำนุวัตน์ เบ้ำเฮือง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000372

350 438000350 นำงสำว อภิญญำดำ ทัณฑะรักษ์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

351 438000351 นำงสำว อฐิติญำ รัตนลัย ห้องสอบท่ี  63  

352 438000352 นำงสำว วรุณทิพย์ สำนุกิจ อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/18

353 438000353 นำย สำละวัน จันทร์คูเมือง

354 438000354 นำงสำว บุปผำ หัสพิมพ์

355 438000355 นำง วิภำ จ ำปำทอง

356 438000356 นำง เต็มสิริ จันทะเสน

357 438000357 นำงสำว มะยุรำ ชนโนรำช

358 438000358 นำงสำว วำทะณี คงเสนำ

359 438000359 นำงสำว พัชรี จันปอภำร

360 438000360 นำงสำว ลลิตำ พิลำวุฒิ

361 438000361 นำงสำว จ ำเนียน ศรีบุญเรือง

362 438000362 นำงสำว อังคณำ พลปฐม

363 438000363 นำงสำว ณัฐพร ภูน้ ำย้อย

364 438000364 นำงสำว ศริญญำ สีแข่นไตร

365 438000365 นำงสำว สุปรำณี ศรีสุทัศน์

366 438000366 นำงสำว เพชรี เห็มชูย่ิง

367 438000367 นำงสำว นำถลัดดำ แก้วอำจ

368 438000368 นำงสำว อรอุมำ ตุมอญ

369 438000369 นำงสำว พัชรินทร์ ผำนิล

370 438000370 นำงสำว สุวิมล รอดสุโข

371 438000371 นำงสำว ยุภำพร ร่มเย็น

372 438000372 นำงสำว สุทธำสิณี จันลำศรี
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373 438000373 นำงสำว คณิตำ แก่นพรหม เลขประจ ำตัวสอบ     438000373

374 438000374 นำงสำว ภัทรธิดำ ศรีเทพสวด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000397

375 438000375 นำง พันทิยำ ปำนำลำด สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

376 438000376 นำงสำว ยุพิน จันบัวลำ ห้องสอบท่ี  64  

377 438000377 นำงสำว จำรุวรรณ แสงทอง อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/19

378 438000378 นำง สำคร บุญเรือ

379 438000379 นำงสำว สุธิดำ อินทิแสง

380 438000380 นำงสำว จุฑำมำศ ทอนโพธ์ิแก้ว

381 438000381 นำงสำว ขณัฐฐำ ทอดแสน

382 438000382 นำงสำว วิไลลักษณ์ พลแก้ว

383 438000383 นำงสำว ป่ินเพชร มณีเนตร

384 438000384 นำง เป่ียมปีติ จิตแสง

385 438000385 นำง สิริพร ขันตรี

386 438000386 นำงสำว ภัสสร ปำนำไทย

387 438000387 นำย ชำญฤทธ์ิ ศำสตรวำหำ

388 438000388 นำง อรทัย ปินะเก

389 438000389 นำง ธนัชพร วรเนตร

390 438000390 นำง ปิยะนำฎ โงนมณี

391 438000391 นำงสำว สุภำพร พันธ์ชัย

392 438000392 นำง รัชนี ธรรมวงค์

393 438000393 นำงสำว ระพีพันธ์ กำฬบุตร

394 438000394 นำงสำว จันทร์เพ็ญ พันธุมี

395 438000395 นำงสำว ส ำเนียง ด ำพลงำม

396 438000396 ว่ำท่ีร.ต.หญิง โชติรส สีโพธ์ิ

397 438000397 นำงสำว อภิรดี กลีบจ ำปี
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398 438000398 นำง ณัฐวรรณ สงครำมสี เลขประจ ำตัวสอบ     438000398

399 438000399 นำงสำว สยุมภู บุญโสม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  438000418

400 438000400 นำงสำว บุษยมำศ สมวงษำ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

401 438000401 นำงสำว กัญญำภัค เปลือยศรี ห้องสอบท่ี  65  

402 438000402 นำงสำว ศรีนพรัตน์ วงศ์วิเศษ อำคำร  6 ช้ัน 4 ห้อง ป.1/20

403 438000403 นำงสำว วนิดำ ปะมำคะตัง

404 438000404 นำงสำว อรนุช ธัญญำรักษ์

405 438000405 นำง ธันธิตำ วังทอง

406 438000406 นำง พนมพร มำตรำ

407 438000407 นำงสำว สุจิตรำ พูนสวำย

408 438000408 นำงสำว ส ำลี เรืองศักด์ิ

409 438000409 นำงสำว อรอนงค์ ศรีพิลำ

410 438000410 นำงสำว ปริศนำ ดวงพรรณำ

411 438000411 นำง สมสุวรรณ์ บุญสอน

412 438000412 นำงสำว อุมำพร ศรีพะนำมน้อย

413 438000413 นำงสำว ปรำวดี ค ำผุย

414 438000414 นำง ละอองดำว ชูไทย

415 438000415 นำงสำว ศิริกมลณัฏฐ์ สมบัวคู

416 438000416 นำง น้ ำผ้ึง เชียงแสน

417 438000417 นำงสำว ขวัญดี สุวรรณมูล

418 438000418 นำงสำว ชุรีพร เปลือยหนองแข้


