
ที่ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 430100001 นำย เดชำวัตฐ์ สำยทะโชติ ห้องสอบที ่1
2 430100002 นำงสำว ณัฐวิภำ แพงวิเศษ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
3 430100003 นำย พงศ์สันต์ รับประภำ เลขประจ ำตัวสอบ 430100001  ถึง
4 430100004 นำงสำว วิภำดำ ฆอ้งนอก เลขประจ ำตัวสอบ 430100025
5 430100005 นำงสำว วรกมล สุนทะโรจน์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 430100006 นำงสำว สุดำรัตน์ พรมสิงห์
7 430100007 นำย ณัฐพงษ์ น้อยโคตร
8 430100008 นำงสำว กรวิภำ เฟือ่งแก้ว
9 430100009 นำงสำว จิรำวิไล โคตรจันทร์
10 430100010 นำงสำว อรทัย พันทะน้อย
11 430100011 นำง สุคนธำ บัวระภำ
12 430100012 นำง วรรณำ บุรมศรี
13 430100013 นำงสำว วันทำทิพย์ ตะธุง
14 430100014 นำงสำว มยุรำ ลำสิทธิ์
15 430100015 นำงสำว พัชรินทร์ พรมสุข
16 430100016 นำย เทวฤทธิ์ สืบเรือง
17 430100017 นำงสำว พรรณนิภำ ตรีวิเศษ
18 430100018 นำงสำว กรสกุล มะณี
19 430100019 นำงสำว ลลิตำ ยิ่งเสมอ
20 430100020 นำงสำว เสำวนีย์ ไชยช่อฟ้ำ
21 430100021 นำงสำว วรรณิภำ แก้ววงศ์
22 430100022 นำงสำว พิรญำณ์ พันสีเลำ
23 430100023 นำงสำว ยศวดี รัตน์มูลตรี
24 430100024 นำงสำว ปำริชำติ ติดวงษำ
25 430100025 นำย ณัฐพล ผลรุ่ง

บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2564

แนบท้ำยประกำศกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ประกำศ ลงวันที ่ 28  มิถุนำยน 2564
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์  (01)
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26 430100026 นำงสำว ชลธิญำ อำมำตย์มนตรี ห้องสอบที ่2
27 430100027 นำงสำว เทพบวร อินแสงแวง กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
28 430100028 นำงสำว ยศธร อินแสงแวง เลขประจ ำตัวสอบ 430100026  ถึง
29 430100029 นำย พัฒนะ สุธรรม เลขประจ ำตัวสอบ 430100051
30 430100030 นำงสำว จุฑำภรณ์ มัญจำวงษ์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
31 430100031 นำงสำว ญำสุมิน สุวรรณไตรย์
32 430100032 นำย ธนพล สอนเครือ
33 430100033 นำย วุฒินันท์ กัลยำ
34 430100034 นำงสำว ทิพวรรณ์ แพงวิเศษ
35 430100035 นำงสำว ภิญญำพัชญ์ ทิพนัด
36 430100036 นำย ภูริณัฐ แสงข ำ
37 430100037 นำย ธนำธิป พิลำโสภำ
38 430100039 นำย พงษ์เพชร ทองสุก
39 430100040 นำงสำว ณัฐริณีย์ เอกอนันตไชย
40 430100041 นำงสำว อุทัยรัตน์ มำตรสงครำม
41 430100042 นำงสำว ชุติกำญจน์ นำมโร
42 430100043 นำงสำว ณัฐิญำ ค ำหำรพล
43 430100044 นำงสำว จิรำพร จันคง
44 430100045 นำย บัญชำ ภูฆอ้งไชย
45 430100046 นำงสำว พรสวรรค์ ภิรมย์รักษ์
46 430100047 นำงสำว ศศินำ ละเวลี
47 430100048 นำงสำว กฤษฎำภรณ์ เชิดรัมย์
48 430100049 นำง ศิริลักษณ์ บุญมำพิลำ
49 430100050 นำงสำว ปวีณำ ดลใจ
50 430100051 นำย ประสงค์ ทองทุม
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51 430100052 นำงสำว ณัฎฐธิดำ นนท์ศรีรำช ห้องสอบที ่3
52 430100053 นำย เอกพรรณ เนำว์กระโทก กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
53 430100054 นำงสำว จันทร์เพ็ญ คุณวงษ์ เลขประจ ำตัวสอบ 430100052  ถึง
54 430100055 นำงสำว สุชำดำ นำรินทร์ เลขประจ ำตัวสอบ 430100056
55 430100056 นำงสำว ธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
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