
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 436600001 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง วลัยพร ภูวงษ์ เลขประจ ำตัวสอบ     436600001

2 436600002 นำงสำว นฤชล นำมสิงห์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600025

3 436600003 นำย จักรกริช สังข์เจริญสุข สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

4 436600004 นำย จักรพันธ์ โพธิรุกข์ ห้องสอบท่ี  84  

5 436600005 ว่ำท่ีร้อยเอก จักรพรรดิ อำจศิริ อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 234

6 436600006 นำงสำว สุภำวดี สำคุณ

7 436600007 นำงสำว จิรำยุ ประทุมมัง

8 436600008 นำงสำว วรำงคณำ จงกล

9 436600009 นำง จันจิรำภรณ์ ปะวะเสริม

10 436600010 นำย ณัฐวุฒิ วำโยพัด

11 436600011 นำย สุวิทย์ วงษ์จ ำปำ

12 436600012 นำย หิรัญรัชต์ ปัญญำบุญ

13 436600013 นำงสำว ศุภลักษณ์ สุริยะ

14 436600014 นำย เทียนชัย ชำลีวรรณ์

15 436600015 ว่ำท่ี ร.ต. จักรพันธ์ ดวงดี

16 436600016 นำงสำว ภัทริดำ เสนำจักร์

17 436600017 นำงสำว สุภัค คำมภู

18 436600018 นำงสำว ณวิภำ ค ำแหงพล

19 436600019 นำงสำว สุภำวดี ชำวสวน

20 436600020 นำย อนันท์ ปำณะวงษำ

21 436600021 นำงสำว จีรภำ ชำเคน

22 436600022 นำงสำว ทิพวัลย์ วินทะวุธ

23 436600023 นำงสำว นิภำพร แสงทวี

24 436600024 นำย วัชระ แสงชัย

25 436600025 นำย วชิระ อุดมรัตน์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

26 436600026 นำง วันทนำ สมสำย เลขประจ ำตัวสอบ     436600026

27 436600027 นำงสำว รัตนำ เพชรวิชิต ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600050

28 436600028 นำย กฤษฎำ สีหำบุตรโต สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

29 436600029 นำงสำว ผกำพรรณ จันทะแสง ห้องสอบท่ี  85  

30 436600030 นำงสำว บุษบำ ทบอำจ อำคำร  2  ช้ัน 3  ห้อง 235

31 436600031 นำงสำว กฤษณำ เวียงสิมำ

32 436600032 นำงสำว สุภำพร มหำชัย

33 436600033 นำงสำว วฎิลลดำ ประสงสันต์

34 436600034 นำง ป่ินสุดำ อะโนเทียบมัง

35 436600035 นำงสำว ดวงใจ ธัญญำหำร

36 436600036 นำย ธเนศ มำลำม

37 436600037 นำงสำว วำสุนิดำ สุวรรณสม

38 436600038 นำงสำว ปิยนุช ภักดีพล

39 436600039 นำงสำว ธัณพิชำ ศรีเรือง

40 436600040 นำงสำว เพชรรัตน์ ธุระธรรม

41 436600041 นำย ย่ิงรักษ์ หำโกสีย์

42 436600042 นำย ชำญสิปป์ ศิลำรัตน์

43 436600043 นำย ยุทธศำสตร์ ไกยพำย

44 436600044 นำงสำว ตรีทิพพำ แก้วหำนำม

45 436600045 นำย ระวี เผ่ำภูธร

46 436600046 นำงสำว ไพลิน นำสิงทอง

47 436600047 นำย ปริญญำ ท่ำไคร้กลำง

48 436600048 นำย นฤนำท บุญโยธำ

49 436600049 นำงสำว ภักด์ิวิภำ รำชเมืองศรี

50 436600050 นำงสำว จุฑำธิป แก้วกัลยำ



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

51 436600051 นำย สำธิต เจริญรัตน์ เลขประจ ำตัวสอบ     436600051

52 436600052 นำงสำว ปิยฉัตร สุริยสำร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600075

53 436600053 นำงสำว จีรำพร จันทเดช สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

54 436600054 นำย ชุมพล วันหลำบค ำ ห้องสอบท่ี  86  

55 436600055 นำย จำรุกิตต์ิ สำยสิงห์ อำคำร  5  ช้ัน 2  ห้อง  523

56 436600056 นำงสำว พรนภำ คุ้มแวง

57 436600057 นำงสำว ยุวพำ ปะกำระโพธ์ิ

58 436600058 นำง ธัญญธร รัตนบุรมย์

59 436600059 นำงสำว พรพิมล ภูดี

60 436600060 นำงสำว จิรำพร โนรีรำษฎร์

61 436600061 นำย สิทธิพงษ์ แสนพลมำตย์

62 436600062 นำงสำว สุภิญญำ ศิริ

63 436600063 นำง รัตนำพร ไวยเวช

64 436600064 นำง ละมัย โหว่สงครำม

65 436600065 นำงสำว อ ำนวยพร รำชำชัย

66 436600066 นำย อ ำพล ภูค ำศักด์ิ

67 436600067 นำงสำว นงลักษณ์ มิมำลำ

68 436600068 นำงสำว อัญชลี รัตนนท์

69 436600069 นำย รัตนพงษ์ รัตนโกสินทร์

70 436600070 นำงสำว กำญจนำ มหำนำม

71 436600071 นำงสำว บลฤทัย อ่วมมงคล

72 436600072 นำงสำว สุภำพร นำร่อง

73 436600073 นำงสำว เนตรนภำพร มงคลพิศ

74 436600074 นำง รชยำ มำตย์โค้ง

75 436600075 นำงสำว ปิยพร นนทภำ



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

76 436600076 นำย รัชพล ชมช่ืน เลขประจ ำตัวสอบ     436600076

77 436600077 นำงสำว ภัคพร ปิดตำทำนัง ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600100

78 436600078 นำงสำว สุนีรัตน์ ประวันนำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

79 436600079 นำงสำว ศิริลักษณ์ ค ำมูล ห้องสอบท่ี  87  

80 436600080 นำย พีระพงษ์ หล่อวัฒร์ อำคำร  5  ช้ัน 2  ห้อง  524

81 436600081 นำงสำว กุณนัฐดำ ทับทิมแสน

82 436600082 นำย วิเชียร ค ำเบ้ำเมือง

83 436600083 นำย จักรรินทร์ แสนสิน

84 436600084 นำย อำณัติ ชำวหนอง

85 436600085 นำงสำว ภำวิณี ศรีคง

86 436600086 นำย ชัยมงคล ค ำพันธ์อินทร์

87 436600087 นำงสำว ศศิประภำ ศิริภักด์ิ

88 436600088 นำย นพพร ใหม่คำมิ

89 436600089 นำย วีระชน ขุนนอก

90 436600090 นำงสำว นิลุบล สิงห์คง

91 436600091 นำงสำว ปรมำพร ศรีมี

92 436600092 นำย ชุติพันธ์ วิเศษ

93 436600093 นำงสำว นันทนัช พิลำบุตร

94 436600094 นำงสำว จิรนันท์ รัตน์อนันต์

95 436600095 ว่ำท่ีร้อยตรี วงศกร วุฒิพันธ์ุ

96 436600096 นำงสำว วรรณิศำ พันธะมำ

97 436600097 นำงสำว นงนุช บุตรค ำโชติ

98 436600098 นำงสำว นิภำวรรณ แสนหอม

99 436600099 นำย ธนะพล ปำนค ำ

100 436600100 นำง นิภำวรรณ กำริยำ



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

101 436600101 นำงสำว สุติพร วรนำม เลขประจ ำตัวสอบ     436600101

102 436600102 นำงสำว วิลำวัลย์ ม่วงเสน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600125

103 436600103 นำย สยำม ศรีทอง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

104 436600104 นำงสำว ลดำรัตน์ อะโน ห้องสอบท่ี  88  

105 436600105 นำย นำวำ หำญเชิงชัย อำคำร  5  ช้ัน 2  ห้อง  525

106 436600106 นำงสำว บุษบำ สุทธิประภำ

107 436600107 นำย อลัน พิมพ์อ้น

108 436600108 นำย วรจักร แทนหอม

109 436600109 นำงสำว พจมำน เหล่ำเจริญ

110 436600110 นำงสำว วำสนำ นำมไชยอินทร์

111 436600111 นำงสำว วรำภรณ์ พองพรหม

112 436600112 นำงสำว นัจรียำภรณ์ ภักดีก ำจร

113 436600113 นำง นุชนภำ ห้วยทรำย

114 436600114 นำงสำว ณธษำ อุปพิลำ

115 436600115 นำย ทศพล สิงหกันต์

116 436600116 นำย อังกูร พันธโคตร

117 436600117 นำย ณัฐพล บุญพิมล

118 436600118 นำงสำว พัชรีภรณ์ อำมำตย์

119 436600119 นำงสำว กิจติญำ ทำชำด

120 436600120 นำงสำว ศิริรัตน์ กองส ำลี

121 436600121 นำย สุทัศน์ พ้นภัยพำล

122 436600122 นำงสำว สุจิตตรำ วิเชียรสำร

123 436600123 นำงสำว ธำรำภรณ์ ต้นทอง

124 436600124 นำงสำว ชนิดำภำ วงศ์วิลำศ

125 436600125 นำงสำว ดวงใจ จำรัตน์



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

126 436600126 นำงสำว สุภำพร อันสังหำร เลขประจ ำตัวสอบ     436600126

127 436600127 นำงสำว จุฬำลักษณ์ ปรีวิลัย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600150

128 436600128 นำย ณัฐชัย ท่ำประจง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

129 436600129 นำงสำว หทัยกำญจน์ จันทร์ลอย ห้องสอบท่ี  89  

130 436600130 นำงสำว ปัญญกัญญ์ ค ำยำ อำคำร  5  ช้ัน 2  ห้อง  526

131 436600131 นำง กฤษฎำ ถ่ินวิมล

132 436600132 นำงสำว จุฑำรัตน์ หำค ำจำรย์

133 436600133 นำงสำว กัญญำรัตน์ ปุผำลำ

134 436600134 นำย เฉลิมพล ศรีระมำตร

135 436600135 นำงสำว เพ็ญวิสำ ผำจันทร์

136 436600136 นำย มำรุต หกพันนำ

137 436600137 นำงสำว รัตน์ญำนิน ชมเชย

138 436600138 นำย ภำณุวัฒน์ มณีจักร์

139 436600139 นำงสำว วรำรัฐ ยัพรำษฎร์

140 436600140 นำง บุญณิสำ มำตรำ

141 436600141 นำง สุวดี ศรีจันทรำ

142 436600142 นำงสำว วรำพร จอมทอง

143 436600143 นำงสำว กำญจนำ แก้วพิลำ

144 436600144 นำงสำว วรำภรณ์ อ่อนทุม

145 436600145 นำงสำว นันตพร วงษ์หงสำ

146 436600146 นำงสำว พัชรินทร์ โพธ์ิศรี

147 436600147 นำงสำว เยำวลักษณ์ สวัสด์ิเอ้ือ

148 436600148 นำงสำว สุภักด์ิ สุค ำภำ

149 436600149 นำย ต่อศักด์ิ ผำโคตร

150 436600150 นำง ศรัญญำ แสงเนตร
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151 436600151 นำงสำว เสำวลักษณ์ อินทโสภำ เลขประจ ำตัวสอบ     436600151

152 436600152 นำง พัชรินทร์ วิลัยพิษ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600175

153 436600153 นำงสำว พรรณิภำ สุกะสุริยะ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

154 436600154 นำงสำว สดำรัตน์ ศรีโพธ์ิอุ่น ห้องสอบท่ี  90  

155 436600155 นำย ธเนตร ผกำกูล อำคำร  5  ช้ัน 3  ห้อง  532

156 436600156 นำงสำว พัชรำพร ภูสมตำ

157 436600157 นำงสำว พรวิมล พิมพำ

158 436600158 นำงสำว กนกพร ผลสง่ำ

159 436600159 นำง วังบัวบำน วิชำนนท์

160 436600160 นำงสำว โสภำ อุดมผล

161 436600161 นำงสำว สิริรัตน์ ดวงชะรำ

162 436600162 นำย คุณำกร แก้วค ำแสน

163 436600163 นำงสำว ละไม วิลำศ

164 436600164 นำย อรรถพล ศรีมุกดำ

165 436600165 นำงสำว รพีพร นำมบุญลือ

166 436600166 นำย ปิยะพงษ์ ฤทธิธรรม

167 436600167 นำงสำว จิระนุช ฉัตรแก้ว

168 436600168 นำงสำว สมฤทัย สิงหำอำจ

169 436600169 นำงสำว แสงรวี สมปัญญำ

170 436600170 นำงสำว สุนิสำ สวัสด์ิแวงดวง

171 436600171 นำงสำว สุพัตรำ แตกหนองโน

172 436600172 นำงสำว อรอุมำ โสมำบุตร

173 436600173 นำงสำว ปภำวรินทร์ ดวงผุยทอง

174 436600174 นำย ประพันธ์ศักด์ิ ศิริพยัคฆ์

175 436600175 นำงสำว เพชรรำภรณ์ พรมจะมร
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

176 436600176 นำงสำว นภำภรณ์ สีลำนนท์ เลขประจ ำตัวสอบ     436600176

177 436600177 นำงสำว นิสำรัตน์ โหลนอก ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600200

178 436600178 นำงสำว สิริอร แสงสุดตำ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

179 436600179 นำย วีรศักด์ิ ปลูกทรัพย์ ห้องสอบท่ี  91  

180 436600180 นำย ศักด์ิอนันท์ อนุสนธิ อำคำร  5  ช้ัน 3  ห้อง  533

181 436600181 นำง ศรำยุธ จันทร์สม

182 436600182 นำงสำว สยำมล อินอุ่นโชติ

183 436600183 นำงสำว สุพัตรำ จันสีน้อย

184 436600184 นำย อดิศักด์ิ ภูเก้ำแก้ว

185 436600185 นำงสำว นิสำ เทียบอัน

186 436600186 นำงสำว ปทิตยำ มูลวันดี

187 436600187 นำง นันทนำ พลดอน

188 436600188 นำงสำว ปรำณี วงศรีเทพ

189 436600189 นำย โกวิท โสโท

190 436600190 นำง วิไลลักษณ์ เทียงค ำ

191 436600191 นำย ปัณณวัฒน์ จิตรภำพ

192 436600192 นำย ศุภลักษณ์ สุดชำรี

193 436600193 นำย จตุรงค์ ถุงเกตุแก้ว

194 436600194 นำงสำว อังคณำ สมบูรณ์

195 436600195 นำงสำว ศศิธร กำบดำ

196 436600196 นำงสำว ธิภำวรรณ์ ขันเลข

197 436600197 นำง รัชกฤต ไชยสงเมือง

198 436600198 นำย กรพิพัฒน์ ค ำอินทร์

199 436600199 นำย พิชำณัฐ วีระสอน

200 436600200 นำงสำว นภำพร ทะนำมศรี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

201 436600201 นำงสำว วิภำรัตน์ วังสำ เลขประจ ำตัวสอบ     436600201

202 436600202 นำงสำว วรำภรณ์ โพธ์ิอ่อน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600225

203 436600203 นำย ขจรศักด์ิ สิงห์สุพรรณ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

204 436600204 นำงสำว สมำภรณ์ โยธำฤทธ์ิ ห้องสอบท่ี  92  

205 436600205 นำย ศรัญญู ภูบำทำ อำคำร  5  ช้ัน 3  ห้อง  534

206 436600206 นำงสำว ขวัญฤทัย เศษวงศ์

207 436600207 นำย สิทธิโชค พรมโชติ

208 436600208 นำย อมรฤทธ์ิ เน่ืองลำ

209 436600209 นำย กีรติ ไสยวรรณ

210 436600210 นำย จิรพิพัฒ ภูสง่ำ

211 436600211 นำงสำว สุพัตรำ หม่ันเก็บ

212 436600212 นำงสำว มนัชญำ ปัตตำยะโส

213 436600213 นำงสำว กรรณิกำร์ ศิริแก้ว

214 436600214 นำงสำว ดวงนภำ วงษ์รัตน์

215 436600215 นำย ชนำยุส โกมลไสย

216 436600216 นำงสำว สุภำวดี ทบง่อม

217 436600217 นำย ลิขิต ไชยเดช

218 436600218 นำย เอกภำพ ศรีจันไชย

219 436600219 นำง จินตนำ ตัณฑสิทธ์ิ

220 436600220 นำย พิเชษฐ์ มโนเอ้ือ

221 436600221 นำงสำว นันทนำ ปุรำชะกำ

222 436600222 นำย ธนำวิทย์ สุดสน

223 436600223 นำงสำว กนกพร รักษำเคน

224 436600224 นำงสำว สุมิลตรำ จันอ่อน

225 436600225 นำงสำว วุฒิพงษ์ หอมฟุ้ง
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226 436600226 นำง ชนิสรำ จันทะสอน เลขประจ ำตัวสอบ     436600226

227 436600227 นำงสำว ชณำกำญจ์ส สุทธิประภำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600250

228 436600228 นำงสำว ปวีณำ เช่ือมวงค์ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

229 436600229 นำง ชนำภำ ไชยวงค์ ห้องสอบท่ี  93  

230 436600230 นำย ธีรศักด์ิ แก้วศรีนวม อำคำร  5  ช้ัน 3  ห้อง  535

231 436600231 นำย พิทยำ กอเดช

232 436600232 นำงสำว ปรียำภรณ์ เหล่ำหว้ำน

233 436600233 นำย กิตติคุณ นนทภำ

234 436600234 นำย อนุ แก้วสำธร

235 436600235 ส.อ. เกียรติศักด์ิ พลน ำ

236 436600236 นำย อภิศักด์ิ นำคศรี

237 436600237 นำย พงษ์สวัสด์ิ อุปำระ

238 436600238 นำงสำว วรัญญำ ภูโชคชัย

239 436600239 นำย จักรกฤษ นำชัยเพ่ิม

240 436600240 นำงสำว จิรำภรณ์ หว่ำงแสง

241 436600241 นำงสำว อรปรียำ บุตรสอน

242 436600242 นำงสำว สุนิสำ นำมวัน

243 436600243 นำย วิทยำ รัดธรรม

244 436600244 นำย พงษ์พัฒน์ นรินยำ

245 436600245 นำงสำว สุภำ ธรรมวัติ

246 436600246 นำงสำว ชลลัดดำ พันธะพ่อง

247 436600247 นำง ณปภัช ถีอำสนำ

248 436600248 นำย อุเทน ปะวะภูชะโก

249 436600249 นำงสำว สิรีธร ผลำพรม

250 436600250 นำงสำว ฐำปนีย์ สีหำวงศ์
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

251 436600251 นำย ภำนุพงษ์ ศรพลธรรม์ เลขประจ ำตัวสอบ     436600251

252 436600252 นำย ด ำริ กะวิเศษ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600275

253 436600253 นำงสำว ยำมวดี ทองใบ สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

254 436600254 นำย นรำธิป พงษ์สุข ห้องสอบท่ี  94  

255 436600255 นำงสำว เอ็มประภำ โคจันดี อำคำร  5  ช้ัน 3  ห้อง  536

256 436600256 นำย ธนศักด์ิ ประทุมชำติ

257 436600257 นำย พิทักษ์ สอนเสนำ

258 436600258 นำย ภำณุวัฒน์ สุวรรณกูฏ

259 436600259 นำงสำว วรรณวิภำ ภูน้ ำใส

260 436600260 นำงสำว พรรณนิภำ โพธ์ิชัย

261 436600261 นำย ถิรชำติ ศิริแก้วเลิศ

262 436600262 นำงสำว ประภัสสร ศรีเกษตร

263 436600263 นำงสำว นริศรำ อุทัยแพน

264 436600264 นำงสำว เวียง บุญโพธ์ิ

265 436600265 นำงสำว เสำวลักษณ์ ญำณสิทธ์ิ

266 436600266 นำงสำว ชนำกำนต์ ต่อพันธ์

267 436600267 นำง กุลธิดำ ภำรวงษ์

268 436600268 นำย พชรพล พร้อมสมุด

269 436600269 นำย ปรีชำ สอนศรี

270 436600270 นำงสำว ปำริฉัตร จอมแพง

271 436600271 นำง วชิรำวลี จันทเสน

272 436600272 นำย ทิวำ โคตค ำ

273 436600273 นำย ภิรมย์ สุวรรณศรี

274 436600274 นำงสำว ศศิวิมล เทียมไธสง

275 436600275 นำย กิติคุณ บุรี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

276 436600276 นำย พูลศักด์ิ มอญดี เลขประจ ำตัวสอบ     436600276

277 436600277 นำง กัญญำณัฐ พงษ์ศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600300

278 436600278 นำงสำว สุดำรัตน์ ดรละคร สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

279 436600279 นำงสำว จุฑำมณี โพธ์ิศรี ห้องสอบท่ี  95 

280 436600280 นำงสำว สุภำวดี พิเศษ อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  721

281 436600281 นำงสำว อ ำพร วงชำรี

282 436600282 นำงสำว รัตนวรรณ เวียงปฏิ

283 436600283 นำงสำว ศิริพร พรมจำรี

284 436600284 นำย ปัญญำวุฒิ สีลำดเลำ

285 436600285 นำย นรำกร รำชเจริญ

286 436600286 นำงสำว กรรณิกำร์ ท่ำบ่อ

287 436600287 นำย รัชภูมิ เขียวสุย

288 436600288 นำงสำว สุพิชฌำย์ เยำวกรณ์

289 436600289 นำงสำว ธัญยธรณ์ สีทับ

290 436600290 นำงสำว พรสุดำ ธรรมเกษร

291 436600291 นำย ทิวำกร นครพันธ์

292 436600292 นำย ฤทธิฤกษ์ สุขพอดี

293 436600293 นำงสำว รุ่งทิวำ พุ่มพิกุล

294 436600294 นำงสำว เสำวลักษณ์ หวังเจริญ

295 436600295 นำงสำว จุฑำมำศ ขวัญแก้ว

296 436600296 นำย จิรัฐพงษ์ บุญทองดี

297 436600297 นำย ภูวเนศวร์ สุวรรณำภิรัฐกุล

298 436600298 นำย ภำริณ กะตะศิลำ

299 436600299 นำย วรรธนพงศ์ ทับธำนี

300 436600300 นำงสำว สุทิศ บัวศรี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

301 436600301 นำย นัย วันนุบล เลขประจ ำตัวสอบ     436600301

302 436600302 นำงสำว อัจฉรำวดี พิมเสน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600325

303 436600303 นำง จำรุวรรณ ทับทิมไสย สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

304 436600304 นำย พีระชำติ ไชยเยส ห้องสอบท่ี  96 

305 436600305 นำงสำว นงเยำว์ โพธ์ิศรี อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  722

306 436600306 นำย วัชรพงศ์ มูลมิรัตน์

307 436600307 นำงสำว ผดำชไม ฝ่ำยเพ็ชร

308 436600308 นำย อนุสรณ์ ค ำจวง

309 436600309 นำงสำว เทพธิดำ ค ำเผือ

310 436600310 นำงสำว ล ำชี ศรีดำชำติ

311 436600311 นำงสำว เบญจรัตน์ นำมค ำมี

312 436600312 นำย ชำนนท์ รักเมือง

313 436600313 นำงสำว ปิยวรรณ คนเพียร

314 436600314 นำย ลิขิต ค ำกอง

315 436600315 นำย กฤช สิงหธิติกุล

316 436600316 นำงสำว ศิรำภรณ์ โยธะคง

317 436600317 นำงสำว พิมพ์ตุลำ ศิริภักด์ิ

318 436600318 นำย คณพศ ยศพล

319 436600319 นำงสำว ทิพวรรณ นำขันดี

320 436600320 นำย อรรถพล อรรถเวทิน

321 436600321 นำงสำว ชลิดำ ลำปะ

322 436600322 นำย อนุวัฒน์ โทไข่ษร

323 436600323 นำง มุกกรินทร์ แซ่ต้ัง

324 436600324 นำงสำว พิกุล ประติโต

325 436600325 นำง ละอองดำว สระประทุม
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

326 436600326 นำงสำว ยุพำภรณ์ เขียวศรี เลขประจ ำตัวสอบ     436600326

327 436600327 นำย ณภัทรศณันท์ ค ำเรืองศรี ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600350

328 436600328 นำง จิรำภรณ์ บุญวิจิตร สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

329 436600329 นำงสำว เมธำพร พลประถม ห้องสอบท่ี  97  

330 436600330 นำย ณัฐพงษ์ ศรีหำบุตร อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  723

331 436600331 นำงสำว อัญธิกำ อนุชน

332 436600332 นำง นิรัญดำ ภูโอบ

333 436600333 นำง ธัญชนก แสนค ำภำ

334 436600334 นำง กัญญ์รินทร์ ป้อมมะรัง

335 436600335 นำย ศรทอง มโนนที

336 436600336 นำง จรรยำ รัตนสีหำ

337 436600337 นำย ชัยวิช จันทะโสต

338 436600338 นำย กฤษณ์ วิชัยวงษ์

339 436600339 นำงสำว กนิษฐำ รู้ชอบ

340 436600340 นำย วรวุฒิ สีมี

341 436600341 นำย วัชรินทร์ ประชุมวรรณ

342 436600342 นำงสำว สุพัตรี วงศ์วอ

343 436600343 นำย สุทธิเดช นำมเหลำ

344 436600344 นำงสำว วณิชยำ เนืองพันธ์

345 436600345 นำย ชณัฐ ชุมจันทร์

346 436600346 นำย ศิริวัฒน์ ภำภิรมย์

347 436600347 นำย ชำญณรงค์ สดมพฤกษ์

348 436600348 นำงสำว ปำริชำติ กลมลี

349 436600349 นำย ฉัตรพล สำระไทย

350 436600350 นำงสำว พัชรำภรณ์ พิลำหำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

351 436600351 นำงสำว นิสำชล แสงศรีเมือง เลขประจ ำตัวสอบ     436600351

352 436600352 นำง สมฤดี กำญจนะหงษ์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600375

353 436600353 นำงสำว รุ่งอรุณ จันทร์คูเมือง สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

354 436600354 นำย จีระศักด์ิ สมศรี ห้องสอบท่ี  98  

355 436600355 นำง เกษร ขันธะบูรณ์ อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  724

356 436600356 นำย พงศกร อินทร์เจริญ

357 436600357 นำง มยุรี บัวบำน

358 436600358 นำงสำว จุฑำทิพย์ ต้ันภูมี

359 436600359 นำงสำว นรินกำนต์ เพียรวิพัฒน์

360 436600360 นำงสำว ยุพินภรณ์ อัศวภูมิ

361 436600361 นำงสำว กรรณิกำร์ วงษ์ค ำหำร

362 436600362 นำงสำว ทัศนีย์ ลิละคร

363 436600363 นำงสำว หน่ึงฤัย พรมุลำ

364 436600364 นำย สัญญำ ไชยเดช

365 436600365 นำย ปรมินทร์ อัตตะเนย์

366 436600366 นำงสำว จิรำภัทร วนำสันเทียะ

367 436600367 นำงสำว จิดำภำ จันทร์สำมำรถ

368 436600368 นำงสำว นฤมล ม่วงท ำ

369 436600369 นำงสำว วันทนำ สีดำเสถียร

370 436600370 นำย ธิติพล อุดมพร

371 436600371 นำย ธนพนธ์ สีสอนเหม่น

372 436600372 นำงสำว สุพัตรำ ค ำภำผง

373 436600373 นำงสำว กนกภรณ์ โพธิจักร

374 436600374 นำงสำว จิตรลัดดำ ศรีหำค ำ

375 436600375 นำย พีรยุทธ ครองยุติ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

376 436600376 นำย ทวีวัฒน์ สมชำติ เลขประจ ำตัวสอบ     436600376

377 436600377 นำย ภำณุพงศ์ อัตสำร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600400

378 436600378 นำง นตวรรณ บุญไทย สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

379 436600379 นำย ปิยะพล บัวระพันธ์ ห้องสอบท่ี  99  

380 436600380 นำงสำว อรวรรณ เดชจรูญ อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  725

381 436600381 นำย นฤสรรค์ บุดสีสวย

382 436600382 นำง ศิริพร มูลสำร

383 436600383 นำงสำว ละอองดำว ไวท ำ

384 436600384 นำย ณัฐพล ชำบุตรชิน

385 436600385 นำงสำว นิสรำ ดวงสีทำ

386 436600386 นำย รังสิมันต์ุ สำยเสมำ

387 436600387 นำงสำว วรำงค์รัตน์ พุกอนันต์

388 436600388 นำง ดรุณี วงค์อำมำตย์

389 436600389 นำย พลสันต์ พลำศรี

390 436600390 นำง วรำภรณ์ ปะติเพนัง

391 436600391 นำงสำว ธีรดำ สุค ำวัน

392 436600392 นำงสำว ชญำดำ ไชยสีดำ

393 436600393 นำง พรพิรุณ รอบคอบ

394 436600394 นำย ณรงค์เกียรติ ชินวิศวกร

395 436600395 นำงสำว จันทร์จิรำ ด้วงสูงเนิน

396 436600396 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง กฤษณำ หอมเชย

397 436600397 นำง อรอุมำ แก้วสียำ

398 436600398 นำย ธีรำนนท์ บุศเนตร

399 436600399 นำย วัชรินทร์ คิสำลัง

400 436600400 นำงสำว อนุสรำ ค ำดี
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

401 436600401 นำย อิทธิพล โล่วันทำ เลขประจ ำตัวสอบ     436600401

402 436600402 นำงสำว อุไรวรรณ คงสุข ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600425

403 436600403 นำย วัฒนำ เขจรไข สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

404 436600404 นำงสำว ดำรุณี ใสล ำเพำะ ห้องสอบท่ี  100  

405 436600405 นำย วโลดม นิลนนท์ อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  726

406 436600406 นำย อดิศักด์ิ พุทธโกมำตย์

407 436600407 นำงสำว มุกดำ โคตรบรม

408 436600408 นำง หฤทัย วงค์ช่ำง

409 436600409 นำงสำว รัตน์สุดำ ขันแก้ว

410 436600410 นำย จักรธร โมตันตะสุทธ์ิ

411 436600411 นำย เจตสิทธ์ิ ศรีจ ำนงค์

412 436600412 นำงสำว ศรัญญำ เท่ียงปำ

413 436600413 นำง มำริดำ บุญลำด

414 436600414 นำย ชิติพัทธ์ บุญลำด

415 436600415 นำงสำว พฤกษำ คิสำลัง

416 436600416 นำย วิศรุต กำรถัก

417 436600417 นำงสำว บุศรำภรณ์ พลเย่ียม

418 436600418 นำย ทนง สิงห์สุขุม

419 436600419 นำงสำว สุวรรณี ปะทะโก

420 436600420 นำงสำว ชนิดำ จันทะรถ

421 436600421 นำงสำว วิยะดำ นิตยำรจน์

422 436600422 นำย ธนิต ปุรำถำนัง

423 436600423 นำย ณัฐวุฒิ คนรู้

424 436600424 นำย สรำวุฒิ สุนทะศักด์ิ

425 436600425 นำงสำว มำริษำ สมบุตร



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 หรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์

426 436600426 นำย ฤทธิเดช บัววิชัย เลขประจ ำตัวสอบ     436600426

427 436600427 นำงสำว ปิยวรรณ พันโพคำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  436600439

428 436600428 นำย เปรมศักด์ิ วรรณศรี สนำมสอบ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม

429 436600429 นำย จตุฤทธ์ิ พิมพ์ศรี ห้องสอบท่ี  101  

430 436600430 นำง ณัฐรดำ อุทัยสำร์ อำคำร  7  ช้ัน 2  ห้อง  727

431 436600431 นำงสำว สำวิตรี กันยำ

432 436600432 นำงสำว กชกนก แสงสิทธ์ิ

433 436600433 ว่ำท่ีร้อยโท กล้ำณรงค์ ศรีวำปี

434 436600434 นำงสำว เนำวรัตน์ บุตรโคตร

435 436600435 นำย วุฒินันท์ ปิดตำนัง

436 436600436 นำย ยุทธพล จันประเทือง

437 436600437 นำงสำว ประภัสสร นำขำม

438 436600438 นำย ศรำวุฒิ ภูตำเศษ

439 436600439 นำย อติชำติ พำนโน


