
ที่ รหัส ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 430200001 นำย วรำวุธ มำลำพุด ห้องสอบที ่3
2 430200002 นำย กวีศักด์ิ แพงดำน กลุ่มวิชำภำษำไทย
3 430200003 นำงสำว วชิรำ กระแสจันทร์ เลขประจ ำตัวสอบ 430200001  ถึง
4 430200004 นำย ชลธรำธร ภำค ำ เลขประจ ำตัวสอบ 430200020
5 430200005 นำย ชินกร หมื่นไธสง สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 430200006 นำงสำว ศรัญญำ ถินค ำเชิด
7 430200007 นำงสำว สุพรรณิภำ ร่มเย็น
8 430200008 นำงสำว หทัยชนก เทพจั้ง
9 430200009 นำงสำว ณัฐวดี รำษี
10 430200010 นำย ธำนินทร์ ศรีลครไทย
11 430200011 นำงสำว สุพรรณี เป้งชัยโม
12 430200012 นำย สมยศ วิจิตรศักด์ิ
13 430200013 นำงสำว ศิริลักษณ์ โคตะโน
14 430200014 นำงสำว ศรยำ โสโป
15 430200015 นำงสำว ธำริณี สิทธิโคตร
16 430200016 นำงสำว เวณิกำ วงงอ
17 430200017 นำงสำว ดวงเดือน กุณโฮง
18 430200018 นำงสำว พิชญำปภำ บุตรพรม
19 430200019 นำงสำว ลิพรีรีญำ วีร์ประพำญำ
20 430200020 นำงสำว ยิ่งลักษณ์ อรรถโยโค
21 430200021 นำงสำว วรรณพร เจ็กนอก ห้องสอบที ่4
22 430200022 นำงสำว เครือวัลย์ อุทัยอัน กลุ่มวิชำภำษำไทย
23 430200023 นำงสำว ณฐพร ค ำหอม เลขประจ ำตัวสอบ 430200021  ถึง
24 430200024 นำย ณัฐวุฒิ ฮุมโฮม เลขประจ ำตัวสอบ 430200046
25 430200025 นำย อภิวัฒน์ แอบอิง สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
26 430200026 นำงสำว แคทรียำ ศรีสุไชย
27 430200027 นำย พิทักษ์ชัย พวงพันธ์

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

แนบท้ำยประกำศกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ประกำศ ลงวันที ่ 28  มิถุนำยน 2564
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย (02)



ที่
รหัส

ประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

28 430200028 นำงสำว ศิริวิมล ทองห้ำ
29 430200029 นำงสำว เบญจวรรณ มูลลือ
30 430200030 นำงสำว จิรำพร ศรีป้องหล้ำ
31 430200031 นำงสำว พรนภำ มีนำภำ
32 430200032 นำงสำว ธนัญญำ โ์พธิสิ์งห์
33 430200033 นำงสำว นิลยำ โคทะนำ
34 430200034 นำงสำว ทิพวรรณ อินทร์ดี
35 430200035 นำงสำว อรวรรณ จันทร์แก้ว
36 430200036 นำงสำว ดรุณี เขจรนำท
37 430200037 นำงสำว เจนจิรำ สมน้อย
38 430200038 นำงสำว นริศรำ เลำรำช
39 430200039 นำย นิรันดร์ พันโภคำ
40 430200040 นำย วินัย สัตตะโส
41 430200041 นำงสำว อำรีญำ ศรีสุโน
42 430200042 นำย มงคล นีรขันธ์
43 430200043 นำงสำว กมลชนก บุญพิลำ
44 430200045 นำงสำว สุกัญญำ ฝำยกำง
45 430200046 นำย ต่อศักด์ิ ดรมุ่ง
46 430200047 นำงสำว พัทยำ ปุริไธสง ห้องสอบที ่5
47 430200048 นำงสำว เบญจมำภรณ์ สุวโจ กลุ่มวิชำภำษำไทย
48 430200049 นำงสำว ภัทรนันฐ์ เพลิดสระน้อย เลขประจ ำตัวสอบ 430200047  ถึง
49 430200050 นำงสำว สุภำภรณ์ เสชนะ เลขประจ ำตัวสอบ 430200053
50 430200051 นำง ศิริลักษณ์ เหมำะศรี สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
51 430200052 นำงสำว ลลิต เจริญอินทร์
52 430200053 นำย อภิรัตน์ เวียงสีมำ
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย (02)
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