
รายช่ือนักศกึษาศึกษาคณะครุศาสตรท์ีส่อบแข่งขันได ้

ในการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ป ี พ.ศ.  2558 

 

ล าดับ เขตพื้นที่การศกึษา 
ล าดับที่

สอบได ้
ชื่อ – สกุล วิชาเอก 

รหัสที่

จบ 

1 สพม.23 (สกลนคร) 1 นายอภชิาต   มุงธสิาร พลศึกษา - 

2 สพม.23 (สกลนคร) 2 นายภาณุทัต   ค าทะเนตร คณิตศาสตร์ - 

3 สพม.23 (สกลนคร) 3 นายสิทธิพงศ ์  พ่อจันดา คณิตศาสตร์ - 

4 สพม.23 (สกลนคร) 8 นางสาวนงลักษณ์   ภูคงกิง่ คณิตศาสตร์ 52 

5 สพม.23 (สกลนคร) 9 นางสาวเจนเนตร   แสงชัยศลิป์ คณิตศาสตร์ - 

6 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 6 นายกติติพงษ์   ศรชัย คณิตศาสตร์ - 

7 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 11 นางสาวณัฏฐณิชา   ภูดีสม คณิตศาสตร์ 53 

8 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 23 นายประเวศน์   ประกิ่ง คณิตศาสตร์ - 

9 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 26 นางสาวชลธิชา   วมิลจันทร์ คณิตศาสตร์ - 

10 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 27 นายทรงพล   นันขันตี คณิตศาสตร์ 53 

11 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 นางสาวมรัิญญา   จันทะวงศ ์ คณิตศาสตร์ - 

12 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 นางสาวขวัญฤทัย   กันตะมา คณิตศาสตร์ - 

13 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 นายธนากร   อุมะวรรณ คณิตศาสตร์ 52 

14 สพป.ระยอง  เขต2 1 นายศราวุธ   กองวงค ์ คณิตศาสตร์ 53 

15 สพป. สกลนคร เขต3 1 นายอภวิัฒน์   อุน่เรือน คณิตศาสตร์ 53 

16 สพป. สกลนคร เขต3 2 นายชยุตพงศ์   ค าทะเนตร คณิตศาสตร์ - 

17 สพป. สกลนคร เขต3 5 นายปริพนธ์   ประพันธ์ คณิตศาสตร์ - 

18 สพป. สกลนคร เขต3 7 นายบดินทร์   เสวาภพ คณิตศาสตร์ - 

19 สพป. สกลนคร เขต3 8 นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธ์ิวงค ์ คณิตศาสตร์ 53 

20 สพป. สกลนคร เขต3 13 นางสาวภารตรี   มาตราช คณิตศาสตร์ 53 

21 สพป. สกลนคร เขต3 15 นายอริยะศลิป์   สุวรรณอ าไพ คณิตศาสตร์ - 

22 สพป. สกลนคร เขต3 19 นายภัควัฒน์   พองพรหม คณิตศาสตร์ 53 

23 สพป. สกลนคร เขต3 20 นางสาวนุสรา   ไชยเชษฐ์ คณิตศาสตร์ 53 

24 สพป.อุดรธานี  เขต4 5 นางสาวทัชนี   เดชโฮม คณิตศาสตร์ 53 

25 สพป.อุดรธานี  เขต4 37 นายนิรันดร์    ต้นวัน คณิตศาสตร์ 53 

26 สพป.อุดรธานี  เขต4 41 นายอนุพงษ์   เหลา่ทะนนท์ คณิตศาสตร์ - 

27 สพป.มุกดาหาร 6 นางสาวสุวชิา   ซองทอง คณิตศาสตร์ - 

28 สพป.มุกดาหาร 9 นายอธิวัฒน์   อนิธิแสน คณิตศาสตร์ - 

29 สพป.มุกดาหาร 11 นายธีระชัย   ติดมา คณิตศาสตร์ 53 

30 สพป.มุกดาหาร 23 นางสาวศิริวรรณ   มีพรหม คณิตศาสตร์ 52 

31 สพป.มุกดาหาร 25 นายคัคน   ศรีสงิห์ คณิตศาสตร์ - 

32 สพป.มุกดาหาร 27 นางสาวปิยะวดี   เสาะสมบูรณ ์ คณิตศาสตร์ - 

 



ล าดับ เขตพื้นที่การศกึษา ล าดับที่

สอบได ้
ชื่อ – สกุล วิชาเอก รหัสที่

จบ 

33 สพป.มุกดาหาร 28 นางสาวจิราพร   ค าพิลา คณิตศาสตร์ 53 

34 สพป.มุกดาหาร 31 นายภาคิน   สัมพันธ์ คณิตศาสตร์ - 

35 สพป.มุกดาหาร 35 นายวัฒนา   จูมแพง คณิตศาสตร์ - 

36 สพป.มุกดาหาร 17 นางสาวภาวณิี   นอ้ยสีมุม คณิตศาสตร์ 53 

37 สพป.อุดรธานี  เขต4 11 นางสาววจิิตรา   ทิพมอ่ม คณิตศาสตร์ 53 

38 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 3 นายชัยวิชญ์   เข็มปัญญา คอมพิวเตอร์ - 

39 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 27 นายพรเจรญิ   มะละกา คอมพิวเตอร์ - 

40 สพม.33 15 นายพัทธณะไชย   ห่วงแก้ว คอมพิวเตอร์ - 

41 สพป.สกลนคร  เขต3 45 นายปกาศิต   ค าจารย์ คอมพิวเตอร์ - 

42 สพป.สกลนคร  เขต3 54 นายนวมนิทร์   อนิธิปีก คอมพิวเตอร์ - 

43 สพป.สกลนคร  เขต3 69 นางสาวจีรารัตน ์  เหลาแตว คอมพิวเตอร์ - 

44 สพป.สกลนคร  เขต3 4 นางสาวจินตนา   แสนภูวา วทิยาศาสตร์ 47 

45 สพป.สกลนคร  เขต3 5 นางสาวกนกวรรณ   แสนค า วทิยาศาสตร์ 53 

46 สพป.สกลนคร  เขต3 12 นายอัสน ี  อ้มพรม วทิยาศาสตร์ 53 

47 สพป.สกลนคร  เขต3 14 นายพัฒนภูมิ   เคนไชยวงศ ์ วทิยาศาสตร์ 53 

48 สพป.สกลนคร  เขต3 31 นางสาวจันทร์สุดา   ทองแดง วทิยาศาสตร์ 52 

49 สพป.มุกดาหาร 9 นางสาวนครินทร์   เครอืหว้า วทิยาศาสตร์ 52 

50 สพป.มุกดาหาร 17 นางสาวรัชดาภรณ์   ท ามาน วทิยาศาสตร์ 53 

51 สพป.มุกดาหาร 27 นางสาววริศรา   วงคค์ าจันทร์ วทิยาศาสตร์ 53 

52 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 2 นายกฤษณะ   ฮ่มป่า วทิยาศาสตร์ 53 

53 สพม.เขต18 11 นางสาวปัทมา   แก้วฝา่ย วทิยาศาสตร์ 53 

54 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 7 นายเอกชัย   ชัยหมื่น วทิยาศาสตร์ 53 

55 สพม.23 (สกลนคร) 1 นายสุทธิชัย   นาคะอินทร์ วทิยาศาสตร์ 53 

56 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 4 นางสาวนลิลัดดา   สมศรีสุข วทิยาศาสตร์ 53 

57 สพม.22(นครพนม,มุกดาหาร) 6 นางสาวจุฑามาศ   เครือหวา้ วทิยาศาสตร์ 52 

58 สพม.23 (สกลนคร) 5 นายอานนท์   พวงเนตร สังคมศึกษา - 

59 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 1 นายบรรพต   มณีคะ สังคมศึกษา - 

60 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 19 นางสาวปวณีา   สีมืด สังคมศึกษา - 

61 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 23 นายสราวุธ   มาหา้งหว้า สังคมศึกษา - 

62 สพป.สกลนคร  เขต3 14 นางสาวมานติา   เสนมา สังคมศึกษา - 

63 สพป.สกลนคร  เขต3 25 นายวรวุฒ ิ  บัวชาว สังคมศึกษา - 

64 สพป.อุดรธานี  เขต4 21 นายปิยะวัฒน ์  พรมล ี สังคมศึกษา - 

65 สพม.23 (สกลนคร) 5 นางสาวจารุณ ี  หงษาชุม ภาษาไทย 53 

66 สพป.มุกดาหาร 6 นายวันเฉลิม  พองพรหม ภาษาไทย 53 
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จบ 

67 สพป.มุกดาหาร 9 นายพุทธพันธ์   ยะไวย ์ ภาษาไทย 52 

68 สพป.มุกดาหาร 11 นางสาวกนกพร   ทิพมอ่ม ภาษาไทย 53 

69 สพป.มุกดาหาร 16 นางสาวปวณีา   อภัยพักต ์ ภาษาไทย 53 

70 สพป.ศรีสะเกษ  เขต3 17 นางสาวพันธ์ลติา   สีเทียวไทย ภาษาไทย - 

71 สพม.23 (สกลนคร) 1 นายอภสิิทธ์ิ   ทนค าด ี ภาษาอังกฤษ - 

72 สพม.23 (สกลนคร) 4 นางสาววไิลโฉม   ทันอินทร์อาจ ภาษาอังกฤษ - 

73 สพม.23 (สกลนคร) 7 นางสาวรุ่งทิพย ์  นาถโกษา ภาษาอังกฤษ - 

74 สพม.22 (นครพนม,มุกดาหาร) 8 นายศุภกร  ตุม้เพ็ชร ภาษาอังกฤษ - 

75 สพป.ชลบุรี  เขต2 2 นางสาวนศิราภรณ์   ชาติโสม ภาษาอังกฤษ - 

76 สพป.อุดรธานี  เขต4 23 นางสาวมนิตา   ศรีเพชร ภาษาอังกฤษ - 

77 สพป.อุดรธานี  เขต4 45 นางสาวนันทนา   ไพยะเสน ภาษาอังกฤษ - 

78 สพป.เลย  เขต2 5 นางสาวจิราภรณ์   พรหมค า ภาษาอังกฤษ - 

79 สพป.มุกดาหาร 3 นางสาวณัฐปภัสร์   ขันอาสา ภาษาอังกฤษ - 

80 สพป.มุกดาหาร 11 นางสาวอารดา   สะอาด ภาษาอังกฤษ - 

81 สพป.มุกดาหาร 15 นางสาวศิรินันท์   โยธี ภาษาอังกฤษ - 

82 สพป.มุกดาหาร 24 นางสาวสุภาณี   ค าทะเนตร ภาษาอังกฤษ - 

83 สพป.มุกดาหาร 26 นางสาวแพรวเพชร   ขันบรรจง ภาษาอังกฤษ - 

84 สพป.มุกดาหาร 30 นางสาวเนตรนภา   สิงขรณ ์ ภาษาอังกฤษ - 

85 สพป.สกลนคร  เขต3 1 นางสาวนฤมล   เนนิสุด การศึกษาปฐมวัย 52 

86 สพป.เลย  เขต2 6 นางสาวกานดา   ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย 53 

 

 


