
ที่ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 431500001 นำงสำว นริศรำ ทองดี ห้องสอบที ่9
2 431500002 นำย พรเทพ โนรินทร์ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
3 431500003 นำงสำว จินตนำ นำหนองขำม เลขประจ ำตัวสอบ 431500001  ถึง
4 431500004 นำงสำว จิรำพร ริมไธสง เลขประจ ำตัวสอบ 431500005
5 431500005 นำง ภณิดำ ศรีษะโคตร สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
6 431500006 นำง พิชชำพร ชุมสิงห์ ห้องสอบที ่10
7 431500007 นำงสำว ยุพำรัตน์ จันทะจิตร กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
8 431500008 นำง เกศแก้ว พรรณะ เลขประจ ำตัวสอบ 431500006  ถึง
9 431500009 นำงสำว มินตรำ บุตรมำตร เลขประจ ำตัวสอบ 431500030
10 431500010 นำงสำว ปิยำภรณ์ บุตรมำตร์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
11 431500011 นำงสำว ณัฏฐ์นรี บุญหล้ำ
12 431500012 นำงสำว ไอรดำ กุลโพนเมือง
13 431500013 นำง สุดำรัตน์ ผุดผ่อง
14 431500014 นำงสำว จันตรียำ มำตรมุนโท
15 431500015 นำงสำว เสำวลักษณ์ ศรีอุบล
16 431500016 นำง รุ่งรัตน์ พัดไธสง
17 431500017 นำงสำว พัชรำ โคตรพัฒน์
18 431500018 นำงสำว เพ็ญนิดำ ปุรำชะโน
19 431500019 นำงสำว รัตนมำศ สำรบุญ
20 431500020 นำงสำว กมลวรรณ มีภูค ำ
21 431500021 นำย อัชฌำพัชญ์ เนียมเกล้ียง
22 431500022 นำย ผดุงเกียรติ หันนะเว
23 431500023 นำงสำว ชนัญชิดำ บัวมำตร์
24 431500024 นำย วรวุฒิ รอดกอง
25 431500025 นำงสำว สิรินยำพร ไมตรีแพน
26 431500026 นำงสำว อ ำไพพรรณ เตโช
27 431500027 นำงสำว พำฝัน อันชื่น
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28 431500028 นำงสำว ศิริลักษณ์ ปะวันนำ
29 431500029 นำย ปฐมพร แสงวิเศษ
30 431500030 นำงสำว กัณฐิกำ ดำศรี
31 431500031 นำงสำว อรทัย สิงหำภักด์ิ ห้องสอบที ่11
32 431500032 นำง คุณัญญำ ศรีพุทธำ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
33 431500033 นำงสำว กนกวรรณ มำมิตร เลขประจ ำตัวสอบ 431500031  ถึง
34 431500034 นำง ชนิสรำ ทำนำแซง เลขประจ ำตัวสอบ 431500055
35 431500035 นำงสำว สิริวรรณ ตำลประเดิม สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
36 431500036 นำงสำว วิชชุตำ พวงมำลัย
37 431500037 นำงสำว พิชญำภัค นนทะค ำจันทร์
38 431500038 นำงสำว รัชฎำวรรณ ประภูชะเนย์
39 431500039 นำง นพมำศ ตำลจรัส
40 431500040 นำงสำว อำรยำ ชลชลำศิลป์
41 431500041 นำงสำว ลัดดำศรี ไชยแสง
42 431500042 นำงสำว ยุภำวดี นุ่นปิน่ปักษ์
43 431500043 นำงสำว กชกร หำรสุโพธิ์
44 431500044 นำงสำว สิริมำส ทิพจรูญ
45 431500045 นำงสำว นุจรี จันบัวลำ
46 431500046 นำย ศำตพัฒน์ อนุฤทธิ์
47 431500047 นำงสำว ขนิษฐำ แก้วมุงคุณ
48 431500048 นำงสำว สุดำรัตน์ จุลโนนยำง
49 431500049 นำงสำว ประภัสสร วิหำร
50 431500050 นำงสำว บัณฑิตำ หงษ์บุญ
51 431500051 นำงสำว สุภำพร ทองสำดี
52 431500052 นำงสำว วัลณิภำ ดรจันทร์โคตร
53 431500053 นำงสำว รัชนีกร โนนแก้ว
54 431500054 นำง จุฑำทิพย์ ประสิทธิแสง
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55 431500055 นำงสำว เจนจิรำ มำนะศรี
56 431500056 นำงสำว กชกร นนยะโส ห้องสอบที ่12
57 431500057 นำง ดวงเดือน บุญบำล กลุ่มวิชำวิทยศำสตร์
58 431500058 นำย พรชัย วรรณเดช เลขประจ ำตัวสอบ 431500056  ถึง
59 431500059 นำงสำว กัญญำพร เนื่องโนรำช เลขประจ ำตัวสอบ 431500080
60 431500060 นำงสำว อัจฉรีย์ นำมวิเศษ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
61 431500061 นำงสำว รัตติยำ ดวงแพงมำตร์
62 431500062 นำย ยุพรำช ศรีประภำส
63 431500063 นำงสำว ทิพยสุคนธ์ ชินรัตน์
64 431500064 นำย วัฒนวงศ์ กุศล
65 431500065 นำง รสรินทร์ อยู่ไพร
66 431500066 นำงสำว พิมภักดี ดวงแสนโว
67 431500067 นำงสำว นุจรินทร์ เอกรักษำ
68 431500068 นำงสำว อริยำ วรรณี
69 431500069 นำงสำว พรสวรรค์ หนึ่งเคียงจันทร์
70 431500070 นำงสำว หนึ่งฤทัย จันสวำสด์ิ
71 431500071 นำงสำว ศิริกุณฑภรณ์ แก้วอำษำ
72 431500072 นำย ธนกร พนัส
73 431500073 นำย อิศรำพงศ์ นำมพรหม
74 431500074 นำงสำว ปริญดำ โพธิท์อง
75 431500075 นำงสำว พิรดำ ถนัดค้ำ
76 431500076 นำงสำว ปรียำภรณ์ ศิลำชัย
77 431500077 นำงสำว เบญจมำศ ศรีสวนจิก
78 431500078 นำย ณัฐวุฒิ วิโย
79 431500079 นำงสำว กัญญำณัฐ คณะโท
80 431500080 นำย เชิดเกียรติ วินธิมำ
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81 431500081 นำงสำว นฤมล คลังพระศรี ห้องสอบที ่13
82 431500082 นำงสำว อังครัตน์ ศิริมำเทพ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
83 431500083 นำงสำว อรพิน พลยะพันธ์ เลขประจ ำตัวสอบ 431500081  ถึง
84 431500084 นำงสำว นิตยำ ริมทอง เลขประจ ำตัวสอบ 431500105
85 431500085 นำงสำว สุดำพร ทนำนันท์ สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
86 431500086 นำง จำรุวรรณ โททัสสะ
87 431500087 นำง อรพรรณ กล้ำหำญ
88 431500088 นำงสำว สมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
89 431500089 นำย อรรคพล แสนพิพิธ
90 431500090 นำงสำว แพรวณภำ นำสมบัติ
91 431500091 นำย วีระยุทธ สุดสงครำม
92 431500092 นำย สุวิทย์ หน่วงแก้ว
93 431500093 นำงสำว ปิญะณัฐ วำระสิทธิ์
94 431500094 นำงสำว วรรณำ สำยแก้ว
95 431500095 นำงสำว เยำวเรศ กันธินำม
96 431500096 นำย ยุทธศิลป์ ผำบเขวำ
97 431500097 นำย ปิยะพงษ์ สร้อยศิลำ
98 431500098 นำงสำว นันทิดำ นินทะสิงห์
99 431500099 นำย นัสบดี อ่อนสำ
100 431500100 นำงสำว ผกำมำส โสจันทร์
101 431500101 นำงสำว สุจิตรำ ขันพำ
102 431500102 นำย ธวัชชัย สิมสีดำ
103 431500103 นำงสำว พรนภำ มั่นยืน
104 431500104 นำย ชลปกรณ์ บุตรวงศ์
105 431500105 นำงสำว ชไมพร แก้วมูลมุข
106 431500106 นำงสำว อนุรักษ์ ซ้ำยขวำ
107 431500107 นำงสำว วีนัส นำคนิ่ม
108 431500108 นำงสำว กำญจนำ แสนค ำภำ

 ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2564
แนบท้ำยประกำศกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ประกำศ ลงวันที ่ 28  มิถุนำยน 2564

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์ทัว่ไป (15)



บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ที่ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

109 431500109 นำงสำว นำรีทิพย์ พรหมทอง ห้องสอบที ่14
110 431500110 ว่ำทีร่.ต.หญิง ปุณญพร จำรุวงศ์ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
111 431500111 นำงสำว เปรมฤดี ดวงอำสงฆ์ เลขประจ ำตัวสอบ 431500106  ถึง
112 431500112 นำงสำว กนกวนันท์ บุตรำช เลขประจ ำตัวสอบ 431500130
113 431500113 นำย ทิศำกร ในจิตร สนำมสอบโรงเรียนหลักเมือง
114 431500114 นำงสำว อภัสรำ ปัตตำเนย์
115 431500115 นำย เอกฉัตร ไชยหงษำ
116 431500116 นำงสำว ธัชกร ไชยหงษำ
117 431500117 นำงสำว วรำพร สำวิกัน
118 431500118 นำงสำว กฤติยำณี มำลำหอม
119 431500119 นำงสำว ชนัสดำ ชำวหนอง
120 431500120 นำงสำว กัลยำนี ค ำลือ
121 431500121 นำงสำว ณัฐพร สิทธิปกรณ์
122 431500122 นำย วิทยำกร ประเสริฐศร
123 431500123 นำงสำว วิภำดำ นนตรี
124 431500124 นำงสำว สุพิชชำ พิลำภ
125 431500125 นำงสำว ปฐมำวดี สำรบรรณ
126 431500126 นำงสำว ปิยธิดำ ด้วงค ำจันทร์
127 431500127 นำย ชัชชัย มำขุมเหล็ก
128 431500128 นำง พนิดำ ชำเหลำ
129 431500129 นำย คุณภัทร อินทรนุช
130 431500130 นำงสำว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
131 431500131 ว่ำทีร้่อยตรีหญิง ปวีณำ สีสังข์ ห้องสอบที ่15
132 431500132 นำงสำว รัตนำภรณ์ ภักดีบุรุษ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
133 431500133 นำงสำว พัชรำภรณ์ ขันขวำ เลขประจ ำตัวสอบ 431500131  ถึง
134 431500134 นำง ทัศนียำ ค ำจันทร์ เลขประจ ำตัวสอบ 431500148
135 431500135 นำงสำว วิชุดำ ทิพโชติ
136 431500136 นำง วรินทร์ทิพย์ กุณำพัฒน์
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บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ที่ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

137 431500137 นำย คมสันต์ นำสินเพิม่
138 431500138 นำงสำว ปรียำกมล บุตโรบล
139 431500139 นำงสำว มณฑิรำ อำจมูลลำ
140 431500140 นำง พิชชำอร บุญอยู่
141 431500141 นำงสำว จำรุวรรณ อินทร์วังดู่
142 431500142 นำงสำว พรทิวำ เพียโคตรแก้ว
143 431500143 นำงสำว ณัฐฐิญำ สำมำรถ
144 431500144 นำงสำว นิตยำ ทองดวง
145 431500145 นำง ศำวิณี เศรษฐีแสง
146 431500146 นำงสำว นัฐชงพลอย เพียพยัคฆ์
147 431500147 นำย สุริชัย อรัญวำส
148 431500148 นำงสำว ชลลดำ พันธ์ลำ

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกวิทยำศำสตร์ทัว่ไป (15)

 ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2564
แนบท้ำยประกำศกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  ประกำศ ลงวันที ่ 28  มิถุนำยน 2564


