
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 435100001 นำงสำว โชติรส ช ำนำญไพร เลขประจ ำตัวสอบ    435100001

2 435100002 นำงสำว ธนัทภัทร บุญหำญ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100025

3 435100003 นำย ธวัชชัย บุญบำล สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 435100004 นำย ชำญชัย มัดถำปะกำ ห้องสอบท่ี  66  

5 435100005 นำงสำว รุ่งนภำ สว่ำงศรี อำคำร  3  ช้ัน 2  ห้อง 321

6 435100006 นำย วัชระ ปำนพิมพ์

7 435100007 นำงสำว ปนิดำ เกตุดี

8 435100008 นำงสำว เกษณี แสนพินิจ

9 435100009 นำย บพิธ วังหนองเสียว

10 435100010 นำงสำว สำธิตำ ทำระชัย

11 435100011 นำงสำว ปภำรฎำ ประชุมชัย

12 435100012 นำงสำว พัทธรำภรณ์ วงษ์ชำลี

13 435100013 นำย ประครอง สระหนองห้ำง

14 435100014 นำงสำว ธนำภรณ์ ทวีศรีศักด์ิ

15 435100015 นำงสำว วัลย์นภัสร์ อรรควัฒนำงกูร

16 435100016 นำย วิโรจน์ จันทร์พุดซำ

17 435100017 นำงสำว จิรัชญำ เพ็งจำง

18 435100018 นำย พงษ์เพชร นำมขันธ์

19 435100019 นำย พรทวี เม็นไธสง

20 435100020 นำงสำว ภักนิพำ จันปุ่ม

21 435100021 นำย กฤษฎำวัชร์ ปำปะโม

22 435100022 นำง ลินดำ สืบส ำรำญ

23 435100023 นำง ธนิสรำ ไชยสงครำม

24 435100024 นำย วุฒิชัย แก้วอรุณ

25 435100025 นำย กรวีร์ สุทธิประภำ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

26 435100026 นำย สุภกิณห์ สีบำล เลขประจ ำตัวสอบ    435100026

27 435100027 นำงสำว ภัทรษร วรนำม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100050

28 435100028 นำงสำว เกียรติสุดำ บุพตำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

29 435100029 นำย เศวต ประดับวัน ห้องสอบท่ี  67  

30 435100030 นำงสำว ประภำพร อิงชัยภูมิ อำคำร  3  ช้ัน 2  ห้อง 322

31 435100031 นำย มำนิต ปิโคทัง

32 435100032 นำงสำว จินตหรำ ปัดชำกำว

33 435100033 นำงสำว รัชนียำกร ปิดโต

34 435100034 นำง จำรุดำ ไชยเสนำ

35 435100035 นำย อธิวัฒน์ พยุงวงค์

36 435100036 นำงสำว สิริพร นำคทน

37 435100037 นำย วีรชัย ใจมุ่ง

38 435100038 นำงสำว ณัฐพร จันทเลิง

39 435100039 นำย พิชิต ฉัตรเฉลิม

40 435100040 นำง อำทิชำ เน่ืองมัจฉำ

41 435100041 นำย เอกศิษฏ์ เทพปทุมวิไลพร

42 435100042 นำง ณัฏชรินทร์ ช่อประพันธ์

43 435100043 นำง ทิพำกร ปำปะโข

44 435100044 นำงสำว กนกกำญจน์ หงษ์วงษ์

45 435100045 นำง ธนนท์ เฉยฉิว

46 435100046 นำง ชมพูลักษณ์ พิมพ์ภักด์ิ

47 435100047 นำย ธนพงษ์ ภิรมย์มำก

48 435100048 นำงสำว ปรำงทิพย์ สัมพโว

49 435100049 นำย ธงชัย เบอร์ไธสง

50 435100050 นำง มุกดำ นำมบุญเรือง



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

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

51 435100051 นำงสำว สมฤดี บุญเฉลียว เลขประจ ำตัวสอบ    435100051

52 435100052 นำย อำนัฐพงษ์ ภูนำดี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100075

53 435100053 นำง กำนต์พิชชำ สำยสิงห์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

54 435100054 นำงสำว วำสนำ สุระทอง ห้องสอบท่ี  68  

55 435100055 นำย เทิดพงษ์ ปุ้งไชย อำคำร  3  ช้ัน 2  ห้อง 323

56 435100056 นำย ศุฑำวัฒน์ ไชยสำ

57 435100057 นำย พิเชษฐ์ ช่อประพันธ์

58 435100058 นำงสำว ปำนชีวัน วงศ์ค ำจันทร์

59 435100059 นำงสำว อภินันทน์ สมพงษ์

60 435100060 นำง ศิริรัตน์ จันทัง

61 435100061 นำงสำว ยุวำกร บุรำคร

62 435100062 นำงสำว วำสิณี วิระพันธ์ุ

63 435100063 นำงสำว นุชจรินทร์ กระจงจิตร

64 435100064 นำย ธรรมชำติ ซีแก้ว

65 435100065 นำง สำยสมร ค ำหำรพล

66 435100066 นำย ไกลแสง ละรำคี

67 435100067 นำงสำว ศุภรัตน์ อวิรุทธพำณิชย์

68 435100068 นำงสำว กุลวดี โยธำมำศ

69 435100069 นำงสำว น้ ำฝน จอมประโคน

70 435100070 นำงสำว ปิยำภรณ์ กรอกงูเหลือม

71 435100071 นำงสำว จันทร์หอม บัวเมือง

72 435100072 นำย ปริญญำ สีแก้ว

73 435100073 นำงสำว วำรุณี ภำวงค์

74 435100074 นำงสำว พรชนก สองค ำชุม

75 435100075 นำงสำว สำยนต์ ค ำจุมจัง



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

76 435100076 นำงสำว จรูญลักษณ์ ภูม่ัน เลขประจ ำตัวสอบ    435100076

77 435100077 นำย ทิวัตถ์ นุ่มมีศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100100

78 435100078 นำย วชิระ โคตรสมบัติ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

79 435100079 นำงสำว วรัชชนัน มะลิซ้อน ห้องสอบท่ี  69 

80 435100080 นำย ธนะรัตน์ ดูวิเศษ อำคำร  3  ช้ัน 2  ห้อง 324

81 435100081 นำงสำว รสริน เบ้ียวจันทร์

82 435100082 นำงสำว รัชนีวรรณ พัฒนโชติ

83 435100083 นำงสำว เวนิกำ ค ำโทน

84 435100084 นำงสำว จีรนันท์ สังคพัฒน์

85 435100085 นำย ศุภชัย แทบทำม

86 435100086 นำงสำว อมรรัตน์ อำจสมัย

87 435100087 นำย ไตรเทพ หลำนท้ำว

88 435100088 นำย วัชรำนนท์ มะหัด

89 435100089 นำงสำว นุศรำ โสดำ

90 435100090 นำย ธีรพงษ์ ตำปรำบ

91 435100091 นำย ศรัณย์รัชต์ หลำวเหล็ก

92 435100092 นำย ศุภศำสตร์ เยำวกรณ์

93 435100093 นำงสำว พัชรภรณ์ ศรีสุริ

94 435100094 นำงสำว มณีรัตน์ คงศรี

95 435100095 นำงสำว กมลกำญจน์ อุทัยเรือง

96 435100096 นำง อุษำมณี เหล่ำอรรคะ

97 435100097 นำย จรูญรุ่ง บุญที

98 435100098 นำงสำว ธนิดำ กวำงรัตน์

99 435100099 นำย จักรพันธ์ สุริโย

100 435100100 นำง นวลฉวี ลิมำนนท์วรำไชย
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

101 435100101 นำงสำว จำรุวรรณ ลำวงศ์ เลขประจ ำตัวสอบ    435100101

102 435100102 นำงสำว นิยมวลี จรทะผำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100125

103 435100103 นำงสำว ยุภำวดี สีจันค ำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

104 435100104 นำย วีระยุทธ ไชยพรม ห้องสอบท่ี  70  

105 435100105 นำย ไพศำล ตะโคตร อำคำร  3  ช้ัน 2  ห้อง 325

106 435100106 นำง ภิญญำพัชญ์ ผำจันทร์

107 435100107 นำย ชิดชัย สุดสังข์

108 435100108 นำย อธิพันธ์ เลพล

109 435100109 นำงสำว วริดำ พันธุ์เสนำ

110 435100110 นำง วิลำวรรณ ยุรไธสงค์

111 435100111 นำง มยุรำ วงภักดี

112 435100112 นำงสำว จันสุดำ โงนมณี

113 435100113 นำย นิรันดร์ มำลิสำ

114 435100114 นำงสำว ชญำดำ โครำช

115 435100115 นำย ศุภณัฐ หัตถนิรันต์

116 435100116 นำงสำว รัตติยำ เสริฐผล

117 435100117 นำงสำว มำริสำ รุณรุท

118 435100118 นำงสำว ศิริพร อุททำแสง

119 435100119 นำย สำคร ตันตะวำโย

120 435100120 นำย จ ำรัส จันทร์โสภำ

121 435100121 นำงสำว ปำณิสรำ แสงทอง

122 435100122 นำย อนุกูล วงษ์นำง

123 435100123 นำงสำว ศลิษำ สุเทวี

124 435100124 นำงสำว พัฒน์ชญำ มำนะกุล

125 435100125 นำงสำว รุ่งนภำ ศิริพรทุม
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

126 435100126 นำง ลัดดำวัลย์ ปล้ืมปรีดี เลขประจ ำตัวสอบ    435100126

127 435100127 นำงสำว สมปรำรถนำ สำพันธ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100150

128 435100128 นำย ชลิต อิฐไธสง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

129 435100129 นำงสำว นิสำ อยู่ประไพ ห้องสอบท่ี  71  

130 435100130 นำงสำว ชุติกำญจน์ ไชยเดช อำคำร  3  ช้ัน 3  ห้อง 331

131 435100131 นำงสำว ยุพำ ศรีสุข

132 435100132 นำงสำว ศิริพร สิงห์ค ำป้อง

133 435100133 นำงสำว จุรีพร เขียววิเศษ

134 435100134 นำงสำว วิสำ วุฒิวงศ์

135 435100135 นำงสำว ฐิมำพร ชัยชุมพล

136 435100136 นำง ชินวรณ์ นำทันริ

137 435100137 นำงสำว จริยำ บัวที

138 435100138 นำงสำว สุดำรัตน์ วงษำ

139 435100139 นำงสำว กัญญภัทร แสนตันชัย

140 435100140 นำงสำว ธนำพร วรรณศิริ

141 435100141 นำงสำว พัชรำภรณ์ พิรุณ

142 435100142 นำงสำว ธนำภรณ์ สมัครสมำน

143 435100143 นำย อนิรุทธ์ สุขล้อม

144 435100144 นำงสำว มลฤดี สีมำ

145 435100145 นำง ศรัญญำ สีสงค์

146 435100146 นำงสำว สุพรรณี แสนภูมิ

147 435100147 นำง ปนัดดำ บ ำรุง

148 435100148 นำย สุนทร สีสงค์

149 435100149 นำงสำว สุจิตรำ ภูวงค์

150 435100150 นำย อำนนท์ ท้ิงแสน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

151 435100151 นำงสำว จันจิรำ โถทอง เลขประจ ำตัวสอบ    435100151

152 435100152 นำย นิรันดร์ เพียโคตรแก้ว ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100175

153 435100153 นำย เกรียงไกร นำมมุงคุณ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

154 435100154 นำงสำว มนสิชำ พันบุบผำ ห้องสอบท่ี  72  

155 435100155 นำงสำว อภิญญำ ศรีจันทร์ อำคำร  3  ช้ัน 3  ห้อง 332

156 435100156 นำงสำว ปัญญดำ กตะศิลำ

157 435100157 นำงสำว รพิพรรณ เจ๊กนอก

158 435100158 นำงสำว ศุภธิดำ กันภัย

159 435100159 นำย ชัชวำล ศิลำรัตน์

160 435100160 นำงสำว รุ่งทิวำ บุญสุภำพ

161 435100161 นำงสำว ปิยวรรณ จันทร์สุข

162 435100162 นำงสำว สุพรรษำ เหล็กค ำ

163 435100163 นำง พัสติกำนต์ บุญทรัพย์

164 435100164 นำย ธีรวัชร เข็มแก้ว

165 435100165 นำย ธีรยุทธ หม่ืนไธสง

166 435100166 นำย อนุชำติ มำตย์จันทร์

167 435100167 สิบเอก ทศพล รำพิงค์

168 435100168 นำงสำว รุ่งลำวัลย์ พิลำวรรณ์

169 435100169 นำงสำว ด ำรงลักษณ์ ป้องเขตต์

170 435100170 นำงสำว สมปรำรถนำ แก้วพุ่ม

171 435100171 นำงสำว เจนจิรำ วันตำแสง

172 435100172 นำงสำว ณัฐธินี วันเลิศ

173 435100173 นำย สุรศักด์ิ พิชิตมำร

174 435100174 นำง ขวัญใจ จิตจักร์

175 435100175 นำงสำว ก่ิงกมล พลอยไธสง
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

176 435100176 นำย อดิศักด์ิ แสนโสม เลขประจ ำตัวสอบ    435100176

177 435100177 นำย ทนงศักด์ิ จ ำเริญเจือ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100200

178 435100178 นำงสำว จิตรำ เทศกำล สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

179 435100179 นำงสำว พรน้ ำทิพย์ โพธิกะ ห้องสอบท่ี  73  

180 435100180 นำย สุรชัย หลักค ำ อำคำร  3  ช้ัน 3  ห้อง 333

181 435100181 นำง อนงค์นำฎ ประสมบูรณ์

182 435100182 นำง เพ็ญศรี เพชรล้ ำ

183 435100183 นำงสำว เสำวลักษณ์ เรียงพรม

184 435100184 นำงสำว พรรณฌกนก บุตรค ำโชติ

185 435100185 นำงสำว วนำรี ฤำไกรศรี

186 435100186 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง พรพิมล พรหมมีเนตร

187 435100187 นำงสำว ชลธิชำ ก้อนบุญใสย

188 435100188 นำงสำว เพ็ญโพยม โพธิจักร

189 435100189 นำงสำว สุพรรษำ ตระกำรจันทร์

190 435100190 นำย สุวิจักขณ์ หวังวนวัฒน์

191 435100191 นำงสำว สุพำดำ จันทร์ยอย

192 435100192 นำงสำว ผุสดี พำณิชย์ศิริ

193 435100193 นำย ชำรีวัฒน์ ถวิลวงษ์

194 435100194 นำงสำว อลิษำ พลรำชม

195 435100195 นำงสำว มะลิวรรณ บ ำรุงวงค์

196 435100196 นำงสำว พัชรี วรรณหอม

197 435100197 นำง เปีย เศษไธสงค์

198 435100198 นำงสำว สมเพียร เหลำคำ

199 435100199 นำง ปริตรำ กำรสร้ำง

200 435100200 นำงสำว วรรณิศำ ริมมะหำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

201 435100201 นำย อภิลักษณ์ จันทร์คำม เลขประจ ำตัวสอบ    435100201

202 435100202 นำง กรกนก เย่ือใย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100225

203 435100203 นำย อพิสิทธ์ิ เจริญสุข สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

204 435100204 นำงสำว สุพรรณี โนนทิง ห้องสอบท่ี  74  

205 435100205 นำย วัชรชัย สระบัวบำน อำคำร  3  ช้ัน 3  ห้อง 334

206 435100206 นำงสำว ยุภำภรณ์ สิมแสน

207 435100207 นำงสำว ศิริพร พลศักด์ิ

208 435100208 นำงสำว นวลจันทร์ นนยะโส

209 435100209 นำงสำว สรรสยำ ขันวิเศษ

210 435100210 นำงสำว อนุศรำ ฬำนันท์

211 435100211 นำงสำว วิภำ นำตำแสง

212 435100212 นำย รัฐพล เหลืองสมำนกุล

213 435100213 นำงสำว สุภำพร ประดับจิตร

214 435100214 นำงสำว อัมพิกำ ยอดแก้ว

215 435100215 นำงสำว นรินำรถ หินประกอบ

216 435100216 นำงสำว อรุณรัตน์ อินกอ

217 435100217 นำย ภำณุพงษ์ พิมพ์ศรี

218 435100218 นำง พิศมัย ศรีรินทร์

219 435100219 นำย อนุพงษ์ เสริมพงษ์สถิตย์

220 435100220 นำงสำว ณภำภัช พันขันตี

221 435100221 นำย กันต์ สกุลโพน

222 435100222 นำงสำว ศิริวรรณ จำกรัมย์

223 435100223 นำย จิระนนท์ จันทุสอน

224 435100224 นำย อดิเรก โบเลน

225 435100225 นำงสำว เฑียรมณี อุ่นม่ัน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

226 435100226 นำง กนกวรรณ แสงนำค เลขประจ ำตัวสอบ    435100226

227 435100227 นำงสำว นิสรำ ผุสดี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100250

228 435100228 นำงสำว วรจินต์ ยมศรีเคน สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

229 435100229 นำงสำว สุพัตตรำ พรมมำ ห้องสอบท่ี  75  

230 435100230 นำงสำว วรำภรณ์ พูดเพรำะ อำคำร  3  ช้ัน 3  ห้อง 335

231 435100231 นำงสำว จิรำภรณ์ เจริญสุข

232 435100232 นำง ศิรินทร สำรพงษ์

233 435100233 นำงสำว ปัชชดำ อุทก

234 435100234 นำงสำว อรชำ ศิริวิชัย

235 435100235 นำย สิทธิพร ชลำชัย

236 435100236 นำงสำว ชิดชนก ศรีนูเดช

237 435100237 นำงสำว กิตติยำ บุญเศษ

238 435100238 นำง ศิริกัญญำ พลเย่ียม

239 435100239 นำย สัจจะกรณ์ แดนขนบ

240 435100240 นำง นิลเนตร แก้วบุดดำ

241 435100241 นำย เอกทวัช สีบำง

242 435100242 นำง ระเบียบ พ่อค้ำ

243 435100243 นำงสำว สิริภัสสร มะประไพ

244 435100244 นำงสำว สกุลกำญ ทศแก้ว

245 435100245 นำงสำว ภัทรวดี ขันธะมูล

246 435100246 นำย สุนทร ลำวัลย์

247 435100247 นำงสำว อพิณญำ จุกหอม

248 435100248 นำย ชัชวำลย์ หลอดเพ็ชร

249 435100249 นำย ธเนตรศักด์ิ ยงทวี

250 435100250 นำย ศุภชัย แย้มศรี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

251 435100251 นำงสำว เดือนเพ็ญ บิลไธสง เลขประจ ำตัวสอบ    435100251

252 435100252 นำงสำว พิชชำนันท์ สมบัติค ำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100275

253 435100253 นำงสำว สหฤทัย วุฒิสำร สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

254 435100254 นำง กำญกมล เพ็ชรกอง ห้องสอบท่ี  76  

255 435100255 นำงสำว ชลธิชำ แดนสลัด อำคำร  2  ช้ัน 2  ห้อง 221

256 435100256 นำง ณัฐญำ เทียงดี

257 435100257 นำงสำว พรรณรัตน์ สัชฌุกร

258 435100258 นำย นิติธร ตันโห

259 435100259 นำงสำว ปวีณำ จันทำทอง

260 435100260 นำงสำว กัลยำรัตน์ ไชยศรี

261 435100261 นำย สิทธิพงษ์ งัดสันเทียะ

262 435100262 นำย บรรเทิง ขำนดำ

263 435100263 นำย เอกลักษณ์ ธีรรัตนกุล

264 435100264 นำงสำว นิตยำ ศำลำกลำง

265 435100265 นำย สุรีย์พงษ์ ม่ันจิต

266 435100266 นำย ณัฐฐ์ฐนนท์ ศรีนวล

267 435100267 นำงสำว พิมพ์มำดำ พิมพ์ไธสง

268 435100268 นำงสำว ปรียำภรณ์ จอมทรักษ์

269 435100269 นำย พงษ์พล ทำบรรหำร

270 435100270 นำย วโรดม บุญมี

271 435100271 นำงสำว เฟ่ืองฟ้ำ อ่อนละมูล

272 435100272 นำงสำว อรุณกมล สิทธิจันทร์

273 435100273 นำง ลักษมำภรณ์ จีระออน

274 435100274 นำย สมบัติ ประจวบสุข

275 435100275 นำงสำว สุภำวดี เน่ืองศรี



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 หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

276 435100276 นำย ธนบดี คนใหญ่ เลขประจ ำตัวสอบ    435100276

277 435100277 นำงสำว เบญจวรรณ์ บรรยงค์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100300

278 435100278 นำงสำว อัจฉรี นำมรินทร์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

279 435100279 นำย สุพจน์ งำมแสง ห้องสอบท่ี  77  

280 435100280 นำงสำว ณิชำภัทร สุทธิเจริญ อำคำร  2  ช้ัน 2  ห้อง 222

281 435100281 นำย นิพิฐพนธ์ รักวงษ์ฤทธ์ิ

282 435100282 นำงสำว อรสำ แสนค ำ

283 435100283 นำงสำว นงนุช วิชำผำ

284 435100284 นำงสำว รัชดำ เพียสังกะ

285 435100285 นำงสำว ศิริมำ เพียรใจ

286 435100286 นำงสำว จันทร์สุดำ ข่ำขันมะลี

287 435100287 นำย กฤษมงคล เวียงนนท์

288 435100288 นำย กำนต์ชนก ใครอุบล

289 435100289 นำงสำว กนิษฐำ สำสิม

290 435100290 นำย วสุพล สมอบ้ำน

291 435100291 นำย วรฉัตร สถำนสุข

292 435100292 นำย เกียรติศักด์ิ สุระสิงห์

293 435100293 นำงสำว จุรีรัตน์ ใจเรือง

294 435100294 นำย กฤษณะ ไกรพินิจ

295 435100295 นำงสำว ฤทัยภรณ์ ศรีพุทธำ

296 435100296 นำย ด ำรงค์ จันทสิงห์

297 435100297 นำย ภัทรพงษ์ ปิดตำระโพธ์ิ

298 435100298 นำง รุ่ง ปะระทัง

299 435100299 นำงสำว วิไลพร จันทเขต

300 435100300 นำย ภูนิรวิทธ์ โพธ์ิพันไร่



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 หรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ

301 435100301 นำย ธนำวุธ โพธ์ิสนำม เลขประจ ำตัวสอบ    435100301

302 435100302 นำงสำว สำยเงิน ขันนำม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 435100325

303 435100303 นำย สมหมำย วงษำเวียง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

304 435100304 นำงสำว ประพำพร คิอินธิ ห้องสอบท่ี  78  

305 435100305 นำง พรพัชรินทร์ สวัสดิผล อำคำร  2  ช้ัน 2  ห้อง 223

306 435100306 นำย ศุภชัย อัปมะโต

307 435100307 นำงสำว มณีรัตน์ บูรณ์พันธ์

308 435100308 นำงสำว เยำวบุตร บุตรพรม

309 435100309 นำง นันท์นภัส โสนโชติ

310 435100310 นำงสำว แสงจันทร์ นพท้ำว

311 435100311 นำย บุญสรวง วรรณสิงห์

312 435100312 นำงสำว พิชขนุช มณีศรี

313 435100313 นำง ลัดดำ อำปัดชิง

314 435100314 นำย เรืองวิทย์ พลสิงห์

315 435100315 นำย เบญจรงค์ มำตำ

316 435100316 นำย รุ่งพิรุณ สังฆธมณี

317 435100317 นำย กิตตินันท์ นำคะ

318 435100318 นำงสำว วิไลลักษณ์ พิริยะตระกูล

319 435100319 นำงสำว อุไรวรรณ วิสัย

320 435100320 นำงสำว นันท์ธิรำ หงษ์เหิน

321 435100321 นำย เรศวร เปรินทร์

322 435100322 นำงสำว เงินยวง สุทธศรี

323 435100323 นำงสำว ธำลิณี อสิพงษ์

324 435100324 นำย วิศรุต ศรีษะภูมิ

325 435100325 นำงสำว พัชรี สีล ำเนำ


