
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู  

           เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
           บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

------------------------------ 

  ตามที่  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   ฉบับลงวันที่  15   กันยายน   2560   เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 26 
กันยายน  2560  และเรื่อง เพ่ิมเติมประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่  22  กันยายน  2560  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  และวัน  เวลา  สถานที่   ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดดังบัญชี 
แนบท้ายประกาศนี้ 
  1. วัน เวลา และสถานที่สอบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง                 
(สอบสัมภาษณ์)  ในวันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป สถานที่สอบ รายละเอียด
ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนี้  ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่
ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร  หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็น                    
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุ          
และแต่งตั้ง  หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว  จะถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้อง      
สิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม การประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดี       
ที ่ 28  กันยายน  2560 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม (http://www.mhkpeo.go.th/) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน พ.ศ. 2560 
                                                         
                                           
                                             ว่าที่ ร.ต.        
                                                            (ธนุ    วงษ์จินดา) 
                                    ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

     



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2560 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต 3 

และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  26  กันยายน พ.ศ. 2560 

     ล าดับ เลขประจ า ชื่อ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 
ที ่ ตัวสอบ       

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1   
1 001 นางสาววราภรณ์  เชิดชิด ปฐมวัย สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 
2 001 นางสาวภิรมณ  ซึมกระโทก ประถมศึกษา กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. 
3 001 นางสาวพิมลพร  ฤทธิสิงห์ ภาษาไทย เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 
4 002 นางสาวทิพวรรณ์  แก้วมาลา ภาษาไทย พระราชสารคามมุนี  
5 001 นางสาวแอนอุริน  สุขวันดี คณิตศาสตร์  สพป.มหาสารคาม  เขต  1 
6 002 นายธนาธิป  แสนพินิจ คณิตศาสตร์   
7 001 นางสาวอภิญญา  บุญหล้า คอมพิวเตอร์   
8 001 นางสาวปนัดดา  แสนยันต์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)   

9 002 นางสาวสุดารัตน์  หาญชัย วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)   
10 001 นางสาวแคทยา  แสนชัย พลศึกษา   
11 001 นางสาวอาทิยา  โคทาสี ภาษาอังกฤษ   
12 002 นางสาววารุณี  ทวีพันธ์ ภาษาอังกฤษ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2   
1   นางสาววจิรา  สุวรรณะ ภาษาไทย สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28  
2   นางสาวพิมพ์ชนก  มนตรี ภาษาไทย กันยายน  2560  เวลา  09.00 น. 
3   นางสาวรัชฎา  สายไพสงค์ ภาษาไทย เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม สพป.  
4   นางพีระญาณ์  พร้อมสมุด ภาษาไทย มหาสารคาม  เขต 2 
5   นางสาวชนากานต์  ทรงกรด ภาษาอังกฤษ   
6   นางสาวศิริกัญญา  ปาสาจะ ภาษาอังกฤษ   
7   นางสาวกชกร  ดงเทียมสี ภาษาอังกฤษ   
8   นางสาวรัชนีกร  แสงอรุณ สังคมศึกษา   
9   นางสาวกนกภรณ์  ศรีชัย สังคมศึกษา   
10   นางสาวพัชรา  มาตแท่น การประถมศึกษา   
11   นางสาวสุภาภรณ์  ทองแก้ว นาฏศิลป์   
12   นายศุทธิกร  สิงห์สุพรรณ พลศึกษา   
13   นางศุภลักษณ์  ศรีวิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา   
14   นางสาวสุวิมล  มะธิโตปะน า วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
15   นางสาวปุณยาพร  แน่นชารี คณิตศาสตร์   
     



ล าดับ เลขประจ า ชื่อ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 
ที ่ ตัวสอบ       

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   
1 001 นางสาวณัฐติยา  บุบไชยา ภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28  
2 002 นางสาวนิราวัลย์  ถาโคตร ภาษาไทย กันยายน  2560  เวลา  09.00 น. 
3 003 นายวิวัฒน ์ ค่ามาก ปฐมวัย เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสะดือ 
4 004 นางสาวชลธิชา  ดวงชาค า คณิตศาสตร์ อีสาน สพป.มหาสารคาม  เขต  3 
5 005 นายณัฐพล  เครือฟ้า คณิตศาสตร์   
6 006 นางสาวปรียา  โคตรวิชัย ภาษาไทย   
7 007 ว่าที่ ร.ต.หญิงภาริศา  แสนวัง พลศึกษา   
8 008 นางสาวชิดชนก  ธนูรักษ์ สังคมศึกษา   
9 009 นางสาววรัญญา  แก้วสะอาด คอมพิวเตอร์ศึกษา   
10 010 นางสาวศิริพร  พันฤทธิ์ วิทยาศาสตร์   
11 011 นางสาวดรุณี  กุลเพ็ชร ภาษาไทย   
12 012 นางสาวศิมิรันดร์  รังภูรีย์ ศิลปศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
1 20901001 นายวรวิทย์  มีลี ภาษาไทย สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28  
2 20902001 นางสาวพิมพ์สุภา  วุ่นเหลี่ยม คณิตศาสตร์ กันยายน  2560  เวลา  09.00 น. 
3 20902002 นางสาวลภัสรดา  ภาราสิริสกุล คณิตศาสตร์ เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  
4 20903001 นายธิติพล  โทแก้ว คอมพิวเตอร์  สพม. เขต 26 
5 20904001 นางสาวประภาพร  เทียมเพ็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
6 20905001 นายธนชัย  แสนวิชา เคมี   
7 20905002 นางสาวปิยธิดา  ปาปะเพ เคมี   
8 20905003 นายปรเมธ  นนท์อามาตย์ เคมี   
9 20906001 นางสาวศุภรดา  โพธิ์ข ี ชีววิทยา   
10 20906002 นายพลศรันย์  ปอศิริ ชีววิทยา   
11 20907001 สิบเอกนันธศักดิ์  อาจสมัย ฟิสิกส์   
12 20908001 นางสาวนัยนา  จันทรสมัย สังคมศึกษา   
13 20908002 นางสาววรัญญา  โพธิ์สุวรรณ สังคมศึกษา   
14 20909001 นายวัลลภ  มาอินราช พลศึกษา   
15 20910001 นายพัฒนัย  สุตนา ดนตรีศึกษา   
16 20912001 นายวัชรินทร์  อินปั๋นส่วน เกษตรกรรม   
17 20914001 นางสาวดวงธิดา  จันเต อุตสาหกรรมศิลป์   
18 20915001 นางสาวธารทิพย์  พานเพ็ชร ภาษาอังกฤษ   
19 20915002 นายรุ่งเพชร  เพชรชรินพันธ์ ภาษาอังกฤษ   

     
     



 
    

 


