
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 432700001 นาย สาโรช สุริย์ฉาย ห้องสอบที ่19
2 432700002 นางสาว สุมินตา คุณเศรษฐ์ กลุ่มวิชาพลศึกษา
3 432700003 นาย สิทธิพล ยอดค า เลขประจ าตัวสอบ 432700001  ถึง
4 432700004 นาง บุพผา พิกุลศรี เลขประจ าตัวสอบ 432700014
5 432700005 นาย พงษ์พิชิต ไชยชาญรัมย์ สนามสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 432700006 นาย วศิน โคตรสมบัติ
7 432700007 นาย จิติพงษ์ วงชารี
8 432700008 นาย วัชร สีตา
9 432700009 นาย พิพัฒน์พงษ์ แพงแก้ว
10 432700010 นาย ธนวัฒน์ โคตรสาร
11 432700011 นาย ไตรภพ ทัศวงศ์
12 432700012 นางสาว พันทิวา พูนขวัญ
13 432700013 นาย จักรพรรดิ นานา
14 432700014 นาย ประยูร พลสีหา
15 432700016 นางสาว สุดารัตน์ สีหาวัตร์ ห้องสอบที ่20
16 432700017 นาย สมศักด์ิ ชัยแสนฤทธิ์ กลุ่มวิชาพลศึกษา
17 432700018 นาย ไพรัตน์ จันทคาม เลขประจ าตัวสอบ 432700016  ถึง
18 432700019 นาย วโรดม พลศรี เลขประจ าตัวสอบ 432700040
19 432700020 นาย จิรพันธ์ ตันแก้ว สนามสอบโรงเรียนหลักเมือง
20 432700021 นาย สัญชัย บุญชม
21 432700022 นาย เทวา แก้วกาหลง
22 432700023 นาย วันดนัย ดีไธสง
23 432700024 นาย พงศกร เค้าแคน
24 432700025 นางสาว วาทินี รัตหน
25 432700026 นาย ทศพล อินธิแสน
26 432700027 นาย จักร์ตรี จันบัวลา

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564
แนบท้ายประกาศกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศ ลงวันที ่ 28  มิถุนายน 2564

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา (27)



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

27 432700028 นาย มนูญ โนชลาด
28 432700029 นางสาว มัทนา สังฆะธาตุ
29 432700030 นาย ทวีรักษ์ รักษาก้านตรง
30 432700031 นาย อนุรักษ์ แสงอ าใค
31 432700032 นาย คมปัญญา ค าภีระมี
32 432700033 นางสาว นิภาธร เจ็กนอก
33 432700034 นางสาว พรนภา สีหามุลตรี
34 432700035 นาย ธานุรักษ์ พฤกษา
35 432700036 นาย ณัฐพล เกื้อวงศ์ตระกูล
36 432700037 นาย กฤตขจร ศรีราช
37 432700038 นาย สุรพล โพพยัคฆ์
38 432700039 นาย จีรศักด์ิ ผารัตน์
39 432700040 นาย ณัฐพงศ์ วรไวย์
40 432700041 นางสาว ยุภาดา สุดา ห้องสอบที ่21
41 432700042 นาย เสก ชูแสง กลุ่มวิชาพลศึกษา
42 432700043 นาย ยิ่งสันต์ ชัยมาตร เลขประจ าตัวสอบ 432700041  ถึง
43 432700044 นาย ธนาวุธ ห่านค าวงษ์ เลขประจ าตัวสอบ 432700049
44 432700045 นาย กิตติกร เพชรกับทอง
45 432700046 นาย ศราวุธ จิตจักร
46 432700047 นางสาว จุฑาทิพย์ ภูวิโรจนภาคิน
47 432700048 นางสาว เยาวรี ภูมิพรม
48 432700049 นาย ศิระ ชาวเขา
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