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ข้อมูลการจัดผังห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ (สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ)

ท ี่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ สนามสอบท่ี สถานที่สอบ อาคาร ข้ัน ห้องสอบที่ หมายเลขห้อง ห้องละ(คน)
1 คณิตศาสตร์ 75 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 2 1 522 25

1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 2 2 521 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 3 V 531 25

คณิตศาสตร์ 8
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 4 532 19

ภาษาอังกฤษ 11
2 ภาษาไทย 71 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 5 533 25

1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 6 534 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 7 535 21

3 ภาษาอังกฤษ 100 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 8 536 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 9 537 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 5 3 10 538 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 1 11 616 25

4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 1 12 617 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 1 13 618 25

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 6
5 เคมี 11 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 14 627

2 1  /6 ชีววิทยา 4 ''ร.
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ข้อมูลการจัดผังห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ (สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ)

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ สนามสอบท่ี สถานท่ีสอบ อาคาร ข้ัน ห้องสอบท่ี หมายเลขห้อง ห้องละ (คน)
7 วิทยาศาสตร์ 120 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ >6 2 15 626 25

1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 16 625 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 17 624 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 18 623 25
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 19 622 20

8 ฟิสิกส์ 15 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 2 20 621
2 0 J9 ภาษาจีน 5

ห้องสำหรับกลุ่มเสี่ยง 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 6 1 612 ท ) * '

คำชี้แจง
1. ซ่องสีขาว

2. ซ่องสีเหลือง

ให้กรอกข้อมูล

ไม่ต้องกรอกข้อมูล/ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูลในซ่องนี้

ลงซ่ือ
ขอรบใ^ง'ขอมูลถกตอง

( ^ - , ยอคณุJ กองทอง)
ผูอ้ำนวยการสำนกังาบเช^พืน้ทการทีก่ษานร่ะถมสทื^าอำนาจเจรญิ

ตำแหน่ง ....................... .................................................

วันที
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคผะกรรมการการสืกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศลำนักงานเจตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 730100001 นาย กิตติพงษ์ พงษ์พันนา คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
2 730100002 นางสาว แพรวพราว เช้ือธรรม คณิตศาสตร์ จำบวบ 83 ราย
3 730100003 นางสาว นภัสวรรณ บุญยะมูล คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1-25
4 730100004 นางสาว กิ่งแก้ว กะมณี คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 1
5 730100005 นางสาว พรทิพย์ ฤทธ้ีกำลัง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
6 730100006 นางสาว บิตยา สอนจิตร คณิตศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
7 730100007 นางสาว อรวรรณ สุดาซม คณิตศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
8 730100008 นางสาว สุทธิดา สายสิน คณิตศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
9 730100009 นางสาว ณฐพร มุทาพร คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ช้ัน 2 ห้อง 522
10 730100010 นางสาว นันทิยา งอกงาม คณิตศาสตร์
11 730100012 นางสาว สาวิตรี สุวะศรี คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 26-50
12 730100014 นาย อดิศักดิ โคกโพธ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 2
13 730100015 นางสาว อนุสรณ์ พรมสร้อย คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14 730100016 นาย กรณ์แก้ว ศรีบุตร คณิตศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
15 730100017 นาย อนุศักดี้ วรรณพัฌ คณิตศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
16 730100018 นางสาว กิ่งกัญญา อุทธา คณิตศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
17 730100019 นางสาว ศมลรัชย์ บุญทาป คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ช้ัน 2 ห้อง 521
18 730100020 นาย เจตพล จิตนนท์ คณิตศาสตร์
19 730100021 นาย ฉัตรีน อมรสิน คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 51-75
20 730100023 นาย นพรัตน์ สีเครือดง คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 3
21 730100024 นาง ทัศบิ คำมา คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
22 730100025 นางสาว อนุธิดา ซิณภา คณิตศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
23 730100026 นาย จิรศักดิ รอบรู้ คณิตศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
24 730100027 นางสาว ซมัยภร รอบรู้ คณิตศาสตร์ จังหวัดอำนาจเจริญ / * $ ร ท ^
25 730100028 นาง หฤทัย ท้าวนอก คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 531น์ป ๘1 1
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บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ข่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

26 730100029 นาย นาฏพจน์ บุญยงค์ คณิตศาสตร์
27 730100031 นางสาว กนกนุช ประทุม คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 76-83
28 730100032 นาย จักรพันธ์ ไชยา คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 4
29 730100033 นางสาว ธัญญาภรณ์ วงษ์ละคร คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
30 730100034 นาง พัชร มารัตน์ คณิตศาสตร์ ถนน ชยางถูร ตำบล บุ่ง
31 730100035 นาง สุภัสสรา ศรีโกศล คณิตศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
32 730100036 นางสาว สิริวิมล มลสิน คณิตศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
33 730100037 นางสาว วิชุดา กองตัน คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ข้ัน 3 ห้อง 532
34 730100038 นาง รุ่งนภา จารุสาร คณิตศาสตร์
35 730100039 นางสาว สุพัตรา ผลกอง คณิตศาสตร์
36 730100040 นางสาว สุริ'รัตน์ สมบัติเกิด คณิตศาสตร์
37 730100041 นางสาว วรรณกิจ ฤทธิ'วงศ์ คณิตศาสตร์
38 730100042 นางสาว กตัญชลี ภูซะหาร คณิตศาสตร์
39 730100043 นางสาว ซวกร หอมสนิท คณิตศาสตร์
40 730100044 นางสาว สิราภรณ์ ศรีวลักษณ์ คณิตศาสตร์
41 730100045 นาย พิชัยยุทธ นาเมืองรักษ์ คณิตศาสตร์
42 730100047 นางสาว เพ็ญมณี มงคล คณิตศาสตร์
43 730100048 นาง พิชขาภา บัวทอง คณิตศาสตร์
44 730100049 นางสาว สิริ,นันท์ สาสังข์ คณิตศาสตร์
45 730100050 นางสาว สายสุนิย์ ศรีปราชญ์ คณิตศาสตร์
46 730100051 นางสาว กาญจนีย์ ตาทอง คณิตศาสตร์
47 730100052 นางสาว จันทร์เพ็ญ ซาลาภคำ คณิตศาสตร์
48 730100053 นางสาว สิริรัตน์ แฝงเพชร คณิตศาสตร์ ร ^ 4
49 730100054 นาย ทิพากร อุทรักษ์ คณิตศาสตร์ 7 P — % ;
50 730100056 นางสาว จินดา สิขาเซตุ คณิตศาสตร์ <C/ • r?l ■-
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3

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาชนพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565



4

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีก'ษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีก'ษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสีก'ษาประถมสีกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หริอทาง 
หรือลาชาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

76 570100263 นาย อบุซา ทิพประมวล คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
77 770100140 นาย ภาศกร นารีบุตร คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
78 770100146 นางสาว ปนัดดา สุตะภักดึ๋ คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
79 770100150 นางสาว บังอร หาญจิต คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
80 770100190 นาย อำนาจ โพธ๋ึเมือง คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
81 770100209 นาง นงลักษณ์ แก้วคูณเมือง คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
82 770100212 นางสาว รสสุคบธ์ ประดู่ คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด
83 770100225 นางสาว นฤมล น้ิวทอง คณิตศาสตร์ ต่างจังหวัด

/ < 0 - \
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5

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 730200001 นางสาว เปรมฤดี แสนสิงห์ ภาษาไทย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
2 730200002 นางสาว เกษรา วรรณโท ภาษาไทย จำนวน 71 ราย
3 730200003 นางสาว บุษกร เพ็งพา ภาษาไทย ลำดับที่ 1-25
4 730200004 นางสาว กัลย์สุดา นพพลับ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 5
5 730200005 นางสาว สิริพร ราศรี ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
6 730200006 นางสาว สิริยศ พิมพนิซ ภาษาไทย ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
7 730200007 นาง พนิดา ระม้อม ภาษาไทย อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
8 730200008 นางสาว รุจิรา ทองดวง ภาษาไทย จังหวัด อำนาจเจริญ
9 730200009 บางสาว ธารารัตน์ สุขเสมอ ภาษาไทย อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 533
10 730200010 นางสาว ถนิมลักษณ์ ภาคเจริญ ภาษาไทย
11 730200011 นางสาว นภาพร ได้,พ่ึง ภาษาไทย ลำดับที่ 26-50
12 730200012 นาย นิติธร เถาว์รินทร์ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 6
13 730200013 นางสาว มนฤดี ป้องกัน ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14 730200014 นางสาว รัชนก พละศูนย์ ภาษาไทย ถนน ชยางเาร ตำบล บุ่ง
15 730200015 นางสาว ยุธิดา บุญโต ภาษาไทย อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
16 730200016 นาย เลอปกรณ์ ผุดผ่อง ภาษาไทย จังหวัด อำนาจเจริญ
17 730200017 นางสาว ภัสรา ถาวร ภาษาไทย อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 534
18 730200018 นางสาว สิริลักษณ์ เคนมี ภาษาไทย
19 730200019 นางสาว บุติพร จารุวงษ์ ภาษาไทย ลำดับที่ 51-71
20 730200020 นาย จตุพล ดำเหลือ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 7
21 730200021 นางสาว ยิ่งลักษณ์ เรืองอุไร ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
22 730200022 นางสาว สุรี,พร สิทธิธรรม ภาษาไทย ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง

23 730200023 นางสาว มธุรส มารุตรมย์ ภาษาไทย อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
24 730200024 นางสาว จุฬาลักษณ์ คุณสุทธ้ี ภาษาไทย จังหวัด อำนาจเจริญ / ' '" ว ั /
25 730200025 นางสาว ศสิวิมล เหล็กงาม ภาษาไทย อาคาร 5 ช้ัน 3 ห ้อ ํง 4 เ£ ^
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃนพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

26 730200026 นางสาว ดุษฎีพร จันทนนท์ ภาษาไทย
27 730200027 นาย ทรงศร รักประเทศ ภาษาไทย
28 730200028 นางสาว ทัศรัณญา ทุมนัส ภาษาไทย
29 730200029 นาย ปียะพงษ์ ชายทวีป ภาษาไทย
30 730200030 นางสาว พิมพ์ผกา ป๋อมหิน ภาษาไทย
31 730200032 นางสาว เพชรชรินทร์ สมบัติคำ ภาษาไทย
32 730200033 นางสาว นภากรณ์ อ่อนตา ภาษาไทย
33 730200034 นาย สุรศักด้ี ต้นโพธ้ี ภาษาไทย
34 730200035 นางสาว อรุณกมล อัปกาญจนํ ภาษาไทย
35 730200036 นาย ประภัสราภิวัฒนํ พูลพล ภาษาไทย
36 730200037 นาง ธัญวรัตม์ มันดินแดง ภาษาไทย
37 730200038 นางสาว พัชรพร สุขสงสาร ภาษาไทย
38 730200040 นางสาว ศรัญญา สุขหนา ภาษาไทย
39 730200041 นางสาว สิริพร เหล่าหม้ัน ภาษาไทย
40 730200042 นางสาว อุษาวดี ธรรมเจริญ ภาษาไทย
41 730200043 นางสาว วนิดา ไกยสิทธ้ี ภาษาไทย
42 730200045 นางสาว นงบุซ โล่ห์คำ ภาษาไทย
43 90200088 นางสาว อัจฉรา จำปาสา ภาษาไทย ต่างจังหวัด
44 090200107 นาย อิสระ ผิวทอง ภาษาไทย ต่างจังหวัด
45 090200175 นางสาว จิราภรณ์ หม่ิงทอง ภาษาไทย ต่างจังหวัด
46 090200273 นางสาว ฐิติพร จันทา ภาษาไทย ต่างจังหวัด
47 210200333 นางสาว กันติซา ดอกบัว ภาษาไทย ต่างจังหวัด
48 210200594 บางสาว วิซุตา อุทธา ภาษาไทย ..ตำงจังหวัด
49 210200680 นางสาว อุลัย หมุนดี ภาษาไทย 7^ 'ต่าง1$4หเด,
50 280200110 นางสาว เพ็ญประภา สุวะรัตน์ ภาษาไทย / 1 . 

i  : ■--------------------------------- Tiil .
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเจ้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเจ้ารับราชการเป็นจ้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃนพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แบบท้ายประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หริอลาชาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

51 770200021 นางสาว กฤตติยา สาระกุล ภาษาไทย ต่างจังหวัด
52 770200024 นางสาว พรชีตา ราชเจริญ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
53 770200039 นางลาว ฐิติมา ทองวิจิตร ภาษาไทย ต่างจังหวัด
54 770200049 นางสาว ประทุมราช กาลพันธา ภาษาไทย ต่างจังหวัด
55 770200052 บาง วรรธนันท์ พุทธบุญ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
56 770200074 นางสาว อัญซิสา โสสมสิ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
57 770200080 นางสาว ละมัย ชินราด ภาษาไทย ต่างจังหวัด
58 770200083 นาง ลัดดา แก้วพิมพ์ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
59 770200108 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยวัต ภาษาไทย ต่างจังหวัด
60 770200119 บางสาว สรัล'ชนา แสงสุกวาว ภาษาไทย ต่างจังหวัด
61 770200136 นางสาว รังสิยา ปีญญาดิษฐ์ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
62 770200167 นางสาว จิตรฤดี ฐานะ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
63 770200198 นางสาว โชติกา มุทาพร ภาษาไทย ต่างจังหวัด
64 770200211 นางสาว ศุภวรรณ ปรือทอง ภาษาไทย ต่างจังหวัด
65 770200216 นาย วัชระ ชัยบิล ภาษาไทย ต่างจังหวัด
66 770200225 บางสาว ศศิธร ต้ังดา ภาษาไทย ต่างจังหวัด
67 770200323 นางสาว คุภมาส มณีสาย ภาษาไทย ต่างจังหวัด
68 770200330 นางสาว ป็ทมาวรรณ นาพันธ์ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
69 770200338 นางสาว เปรมฤทัย ไชยส่ง ภาษาไทย ต่างจังหวัด
70 770200351 นางสาว ผัตดาวรรณ วิเศษชาติ ภาษาไทย ต่างจังหวัด
71 770200354 นาง นภัทร เนินทราย ภาษาไทย ต่างจังหวัด

(“"•/ *'>4'’ «*>/ โพุ;
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บัญชีรายชี่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิฃา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 730300001 นางสาว สิรินุช ซงไชย ภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2 730300002 นาง พิมพ์พิซชา ต้ังตระกูล ภาษาอังกฤษ จำนวน 111 ราย
3 730300003 นางสาว มุกดาวัลย์ ทวีรัตน์ ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-25
4 730300004 นางสาว อนุธิดา บุญรักษ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 8
5 730300005 นางสาว บุสบา คุณารักษ์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
6 730300007 นางสาว งามฤดี อินทร์อร ภาษาอังกฤษ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
7 730300008 นางสาว ปฐมา บุญชู ภาษาอังกฤษ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
8 730300009 นางสาว ฐานิตารัซต์ วสุหิรัญพูลลาภ ภาษาอังกฤษ จังหวัด อำนาจเจริญ
9 730300012 นางสาว มิ่งขวัญ วระโพธ๋ึ ภาษาอังกฤษ อาคาร 5 ข้ัน 3 ห้อง 536
10 730300013 นางสาว อรพรรณ จังอินทร์ ภาษาอังกฤษ
11 730300014 นาย บัญชา เสนงาม ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 26-50
12 730300015 นาง วรรณภา พินธุรักษ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 9
13 730300016 นางสาว ณัฐธิดาพร สายสุด ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14 730300017 นาง ปาจรีย์ พิมพารัตน์ ภาษาอังกฤษ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
15 730300018 นางสาว จินตหรา บริสุทธ้ี ภาษาอังกฤษ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
16 730300019 นาย เกรียงไกร กองสิน ภาษาอังกฤษ จังหวัด อำนาจเจริญ
17 730300020 นางสาว ดวงฤดี สุวะไกร ภาษาอังกฤษ อาคาร 5 ข้ัน 3 ห้อง 537
18 730300021 นางสาว อัจฉรียา ล้อมทอง ภาษาอังกฤษ
19 730300022 นางสาว ณิซซานันพ์ ศรีทะโน ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 51-75
20 730300024 นางสาว ธัญญ์เตา ทองดี ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 10
21 730300025 นางสาว ภีมวรา เถา'ว'โท ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
22 730300026 นางสาว เจนจิรา อนุพรรณสว่าง ภาษาอังกฤษ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
23 730300027 นางสาว จรรยารัตน์ เค้าแคน ภาษาอังกฤษ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
24 730300029 นางสาว ณัฐฎาภรณ์ ขันโท ภาษาอังกฤษ จังหวัด อำนาจเจริญ
25 730300030 นาย นัทธพงศ์ นามวงศ์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 5 ข้ัน 3 ห้อง'538 ____________________(■ >1:;,.: _ _ Lห?ง 55ช/..
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บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ขื่อ นามสกุล
กลุ่มวิชา หริอทาง 
หริอสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

26 730300034 นาง เพ็ญนภา เถาว์แสน ภาษาอังกฤษ
27 730300035 นางสาว ขวัญใจ แพงคุณ ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 76-100
28 730300036 นางสาว พิมลวรรพ ถามะพันธ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 11
29 730300037 บางสาว เกวลิน ดอกบัว ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
30 730300038 นาย บัญจง บุญทรง ภาษาอังกฤษ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
31 730300040 นางสาว ณัฐธิดา ภาคพิธเจริญ ภาษาอังกฤษ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
32 730300041 นางสาว ดวงตา รัตนะโสภา ภาษาอังกฤษ จังหวัด อำนาจเจริญ
33 730300042 นางสาว เนตรนภา อาริจิตร์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ข้ัน 1 ห้อง 616
34 730300047 นางสาว คณิฏฐา นางาม ภาษาอังกฤษ
35 730300048 นางสาว จิราวรรณ เสนาใหญ่ ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 101-111
36 730300050 นาย ภัควัฒนํ สระเพชร ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 4
37 730300051 นาย รุ่งอรุณ แสงซมภู ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
38 730300052 นาง ศึลาพันธ์ ทรัพย์สกุลถาวร ภาษาอังกฤษ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
39 730300054 นางสาว จินตรา นามสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
40 730300056 นางสาว ศ์ริยาภรณ์ อุ่นเวียง ภาษาอังกฤษ จังหวัด อำนาจเจริญ
41 730300057 นางสาว สุทธิดา บุญญาพิทักษ์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 5 ข้ัน 3 ห้อง 532
42 730300058 นางสาว เบญจทิพย์ ป้องกัน ภาษาอังกฤษ
43 730300059 นาย วรเกียรติ ทองสิงห์ ภาษาอังกฤษ
44 730300060 นาย พซรพงศ์ ต่อสกุล ภาษาอังกฤษ
45 730300061 นางสาว คุภานันท์ ปุญญา ภาษาอังกฤษ
46 730300062 นางสาว ภมรวรรณ สอนนาค ภาษาอังกฤษ
47 730300063 นางสาว อัจฉริยา มุทาพร ภาษาอังกฤษ
48 730300064 นางสาว ศึรประภา ภูวพัฒนดล ภาษาอังกฤษ
49 730300066 นางสาว วงศ์เดือน ศรีลาพัฒนํ ภาษาอังกฤษ
50 730300067 นางสาว สัดดาวัลย์ ไขแสง ภาษาอังกฤษ /  # /

--------------------------- / ะ; /  น ‘ศ
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บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชนพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ขื่อ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

51 730300068 นางสาว ศันสนีย์ โสภะบุญ ภาษาอังกฤษ
52 730300069 นางสาว วรารักษ์ กระแสโสม ภาษาอังกฤษ
53 730300070 นางสาว ธาริรัตน์ ศรีสวัสด้ี ภาษาอังกฤษ
54 730300071 นางสาว อัจฉราภรณ์ สุดใจ ภาษาอังกฤษ
55 730300072 นาง จุฬาลักษณ์ ทะรา ภาษาอังกฤษ
56 730300073 นางสาว ขนีษฐา นภาเพชร ภาษาอังกฤษ
57 730300074 นางสาว ณ์ซาภา เพชรขันธ์ ภาษาอังกฤษ
58 730300075 นางสาว รัตนา บุญสิลา ภาษาอังกฤษ
59 730300076 นาง ธัญซนก รัตนะ ภาษาอังกฤษ
60 730300077 นาย สมัย ศรีหาวงคํ ภาษาอังกฤษ
61 730300078 นางสาว อาภากร ชุมณี ภาษาอังกฤษ
62 730300079 นางสาว สุกัญญา สารภัย ภาษาอังกฤษ
63 730300080 นาง ภัทราภรณ์ น่าบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
64 730300081 นางสาว จุฑารัตน์ หม่ืนพรม ภาษาอังกฤษ
65 730300082 นางสาว นภาพร รูปขำ ภาษาอังกฤษ
66 730300083 นางสาว ชนกสุดา เบาใจ ภาษาอังกฤษ
67 730300085 นาย สง่า สินเติม ภาษาอังกฤษ
68 730300086 นางสาว นภัสนันน์ แก้วขาว ภาษาอังกฤษ
69 730300087 นาง ทิพย์สุดา ศึริ,ทิพย์ ภาษาอังกฤษ
70 730300088 นาย นิวัฒน์ พิกุลศรี ภาษาอังกฤษ
71 730300089 นาง เบญจพร ผุเพ็ชร ภาษาอังกฤษ
72 730300090 นางสาว พสิริ ศรีวะจูม ภาษาอังกฤษ
73 730300091 นางสาว วรรณ์ลดา รัตนโสภา ภาษาอังกฤษ fY'•ไ■«>1ร ? 'N
74 730300094 นางสาว จุฑาทิพย์ หงษ์ประยูร ภาษาอังกฤษ / < \
75 730300095 นางสาว สุธิษณ์ซญาณ์ ก่ิงจันทร์ ภาษาอังกฤษ ( ก'ั * /
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บัญซีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกบา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกบาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสืกบาประถมสืกบาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ข่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

76 730300096 นาย อิทธินพ เสนสอน ภาบาอังกฤบ
77 730300097 นาย ภูรุจ บุญยศ ภาษาอังกฤษ
78 730300099 นางสาว เกศสุดาพร โสมพี ภาษาอังกฤษ
79 730300100 นางสาว ซมชนก เหรียญทอง ภาษาอังกฤษ
80 730300102 นาย จิรวัฒน์ คุณมี ภาษาอังกฤษ
81 730300103 นางสาว วราภรพี คำหงบา ภาษาอังกฤษ
82 730300104 นางสาว นันท์พร สองสี ภาษาอังกฤษ
83 730300105 นางสาว ปวริศา บุญรัตน์ ภาษาอังกฤษ
84 730300107 นางสาว จินตพร สุนทร ภาษาอังกฤษ
85 730300108 นางสาว ณัฐซนานันท์ กิตติพีขกานต์ ภาษาอังกฤษ
86 730300109 นาง ศ์รืวรรณ เยาวบุตร ภาษาอังกฤษ
87 730300110 นางสาว ปีจจิม ฟองน้อย ภาษาอังกฤษ
88 730300111 นางสาว ธันยพร โสมรักษ์ ภาษาอังกฤษ
89 80300156 นาง ภานุมาศ ทองห่อ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
90 090300162 นางสาว ปียนันต์ พิมพ์หาร ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
91 170300160 นางสาว ยุวันดา บุญชม ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
92 200300045 นางสาว วิภาวี ตำเอี่ยมดี ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
93 200300048 นางสาว ณัฐดาวรรณ สารทอง ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
94 210300007 นางสาว พรดีรื จันทร์อินทร์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
95 210300034 นางสาว ณัฐริกา กมลรัตน์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
96 210300707 บางสาว เนตรยา วันทาพงษ์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
97 210300858 นางสาว วริศรา หาญจิตร ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
98 210300968 นางสาว ปรปารมี สุดาชม ภาษาอังกฤษ ษ์11- ต ่าพ ัห 5ด
99 270300115 นาย ภาณุพงศ์ ยุวะบุตร ภาษาอังกฤษ ''ตัางอัง่หวัตุ-''
100 280300060 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณแสง ภาษาอังกฤษ /  •̂ * /  K /  r* /__________________ 1_ะ̂ _i__1... 1 '1■■1..1 ต่างจังหตั้สั 1



12

บัญซีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ช
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

101 440300019 นางสาว ธิดารัตน์ อุวอง ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
102 460300062 นางสาว ยุพิน ฤทธิเสน ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
103 560300315 นางสาว ทิพย์สุดา เจริญบุญ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
104 560300391 นางสาว บุญญาพร ย่ังยืน ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
105 560300396 นางสาว สุดารัตน์ ยอดหอ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
106 560300419 นางสาว จุฑาภรพ์ ไชยมาตร ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
107 570300228 นางสาว วิมลรัตน์ คำมุงคุณ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
108 570300229 นางสาว พิมชนก โมกขรัตน์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
109 600300032 นางสาว จิราพร วงศ์ทอง ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
110 690300204 นางสาว ละมัย ธรรมวงศ์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด
111 690300260 นางสาว อรอิริยา สิริวาลย์ ภาษาอังกฤษ ต่างจังหวัด

?ศโ?น'
___________________ /  ๕ ร __  ไ*''y-j
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ช่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 91500652 นาง พัชรินทร์ สุเววงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
2 091500671 นางสาว ธัญญา โทบุการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด จำนวน 56 ราย ต่างจังหวัด
3 091500869 นางสาว พลอยพิลา เกษกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
4 091501094 นางสาว นิ,พาภรณ์ แสงจันทร์นวล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 1 -25 ต่างจังหวัด
5 091501201 นาง จิรัญญา วันเพ็ญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบท่ี 12 ต่างจังหวัด
6 201500004 บางสาว ศสิวิมล ทองแลง วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
7 201500097 นางสาว อาภัสรา ทองพรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง ต่างจังหวัด
8 201500186 นางสาว ศิวิมล กุลเกลี้ยง วิทยาศาสตร์ทั่วไป อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
9 211500051 นางสาว สุพัตรา ทองมาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จังหวัด อำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
10 211500074 นางสาว อรัญญา บุญสะอาด วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 6 ข้ัน 1 ห้อง 617 ต่างจังหวัด
11 211500095 นางสาว จิราภรณ์ คุณสมบัติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
12 211500128 นางสาว สุธิดา วงศ์เหลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 26-50 ต่างจังหวัด
13 211500336 นางสาว พิมพ์นภา พิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบท่ี 13 ต่างจังหวัด
14 211500337 นางสาว ธนิดา กาเผือก วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
15 211500409 นางสาว ทิพย์ประภา เขียวมนต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถนน ซยางกูร ตำบล บุ่ง ต่างจังหวัด
16 211500575 นางสาว ปวีณ์ณดา ฤาชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
17 211500612 นางสาว สิริสุดา แสนเสนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จังหวัด อำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
18 211500613 นางสาว อิสราภรณ์ บุญไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 6 ข้ัน 1 ห้อง 618 ต่างจังหวัด
19 211500615 นางสาว ทัศนีย์ บุญลือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด

20 211500635 นางสาว จิรัชญา ประสันรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 51-56 ต่างจังหวัด
21 211500771 นาย วัฒนา ทัดวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบท่ี 14 ต่างจังหวัด
22 281500010 บาย ภัทรพงษ์ ทรมืฤทธี้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
23 281500275 นาง สุณัฎฐา เอกตระกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถนน ซยางกูร ตำบล บุ่ง J h a จงหวัด
24 281500349 นาย ศรุต หน่อจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ/ ค ู้^ '
25 281500358 นางสาว วนิดา นภาเพชร วิทยาศาสตร์ทั่วไป จังหวัด อำนาจเจริญ /  ร่?V (----------------------- -—1 2? เ

ไเแ
'
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือลาชาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

26 281500525 นางสาว พรทิพย์ ปีญญาวร วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 627 ต่างจังหวัด
27 311500006 นาย ขัยกฤต พันธุมจินดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
28 441500047 นางสาว ณัฐรียา สุขสิงห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
29 441500071 นาง วงศ์เดือน ไชยรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
30 441500075 นาง สิริรัตน์ จักษุพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
31 441500084 นางสาว จินดารัตน์ ถุนสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
32 441500162 นางสาว รัชฎา โสภากัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
33 441500174 นาย พรขัย ท้าวนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
34 441500185 นางสาว ฐิติมา ไตตะลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
35 441500204 นางสาว วิลาวัลย์ ชินวรรณะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
36 441500215 นางสาว เจนจิรา ทองรัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
37 441500220 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ซนันท์ภรณ์ ศรีงาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
38 511500151 นางสาว รุ่งทิวา วะณานิชย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
39 561500083 นาย ธนนท้รัฐ พรมเชียว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
40 561500249 นางสาว ภัทราภรณ์ สีก่ํา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
41 561500281 นางสาว สมจิตร สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
42 561500342 นางสาว พรทิพย์ อินทบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
43 561500406 นาย ชูเกียรติ ธนะจินดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
44 601500110 นางสาว วาฤดี ก้อนหิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
45 601500500 นาย นิวัฌน์ พิมพ์อินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
46 601500599 นางสาว กมลชนก ต่อชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
47 601500724 นางสาว ชิดชนก ทองห่อ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด

48 691500457 นาง จิตตรา โลจรัส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
49 691500530 นางสาว เมทินิ บรรลือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป iis
50 691500535 นางสาว ทักษิณา ดวงเคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

51 691500716 นางสาว จันทิสา ค ำม ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
52 691500745 นางสาว วรุฒศรา ซีกว้าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
53 691500785 นางสาว ธิดารัตน์ ศึริ,จันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
54 691500793 นางสาว สกาวเดือน แสนแสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
55 741500012 นางสาว พัซราภรณ์ ท ำน ุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
56 291500447 นางสาว จิรวดื ศรีริรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่างจังหวัด
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาบคผะกรรมการการสืกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมคิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หริอทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

211800035 นางสาว พัชริ สวะ'โสภา ชีววิทยา กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา ต่างจังหวัด
441800014 บาย ทินกร โทนุการ ชีววิทยา จำนวน 4 ราย ต่างจังหวัด
561800011 นางสาว ร่งนภา สุขสบาย ชีววิทยา ลำดับที่ 1-4 ต่างจังหวัด
561800016 นางสาว คิรินาฎ ละพรมมา ชีววิทยา ห้องสอบท่ี 14 ต่างจังหวัด

สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ถนน ชยางกร ตำบล บุ่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 627
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดลำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศลำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 731400001 นางสาว วรรณนิภา ระหงษ์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
2 731400002 นางสาว สุพัตรา ทูลจิตร วิทยาศาสตร์ จำนวน 120 ราย
3 731400003 นางสาว รัตนาภรณ์ กัลยา วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1-25
4 731400004 นางสาว สมพร พาโพพันธุ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 15
5 731400005 นางสาว เอื้องฟ้า จูมดอก วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
6 731400006 นางสาว นรินทิพย์ ทัศบุตร วิทยาศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
7 731400007 นางสาว เมธาวี พันธ์ขาว วิทยาศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
8 731400008 นางสาว อัญชลี ขจรกล่ิน วิทยาศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
9 731400009 นางสาว ซญานิศ สุวะโสภา วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ช้ืน 2 ห้อง 626
10 731400010 นางสาว เขมิกา อรอรรถ วิทยาศาสตร์
11 731400011 นางสาว สุพรรษา พันแดง วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 26-50
12 731400012 นางสาว ปียวงศ์ แร่ทอง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 16
13 731400013 นางสาว ปลายฝืน จันทร์แสง วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14 731400014 นางสาว จิขสาส์ การันต์ วิทยาศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
15 731400015 นางสาว ศ์รินันท์ เพียรสดับ วิทยาศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
16 731400016 ว่าท่ีร้อยตรี ขัชวาลย์ ต้น'โพธ วิทยาศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
17 731400018 นางสาว เสาวภา พุกคุ้ย วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ช้ืน 2 ห้อง 625
18 731400020 นางสาว ณัฐนันท์ สินซู วิทยาศาสตร์
19 731400021 นาง สุดารัตน์ สายสุด วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 51-75
20 731400022 นางสาว รัตนา ลิพิมพ์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 17
21 731400023 นางสาว ศรัณรัตน์ จับทา วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
22 731400024 นางสาว วีลาวัลย์ เชื้อทอง วิทยาศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง

23 731400025 นางสาว ลฎาภา พันวงศ์ วิทยาศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ / " น ์โ  / y  -•'V
24 731400026 นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข วิทยาศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ /
25 731400027 นาย วีระพงษ์ อบุพันธ์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ช้ืน 2
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือลาชาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

26 731400028 บาง นุชนาถ ศรีภักดิ วิทยาศาสตร์
27 731400031 นางสาว บิตยา อำมะเหียะ วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 76 -100
28 731400032 นางสาว ปียะวัน ห่อดี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที18
29 731400034 นางสาว อัญสุริ จับมี วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
30 731400036 นางสาว ทิพย์สุดา รัตนศรี วิทยาศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
31 731400037 นางสาว รธิซา ต้นโพธ้ี วิทยาศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
32 731400038 นาง ซบิดาภา อุทธา วิทยาศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
33 731400039 นาง พรสุดา ประสงค์ทรัพย์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 623
34 731400040 นางสาว ณัฐวรา ทัศบุตร วิทยาศาสตร์
35 731400041 นาง ปนัดดา ศรีเลิศ วิทยาศาสตร์ สำดับท่ี 101-120
36 731400042 นางสาว นันทินภัส ประเสริฐศรี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 19
37 731400044 นางสาว จริยา ตะเคียนจันทร์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
38 731400048 นางสาว สังวาลย์ บุญช่วย วิทยาศาสตร์ ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
39 731400049 นางสาว บุซจรีพร ผิวเงิน วิทยาศาสตร์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
40 731400050 นางสาว รัฃปีกร ทุมชาติ วิทยาศาสตร์ จังหวัด อำนาจเจริญ
41 731400051 นาง ฐาบิตา ประดับศรี วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 622
42 731400052 นางสาว เกศรีนทร์ บรรทะโก วิทยาศาสตร์
43 731400053 นางสาว จิตราพร สร้อยคำ วิทยาศาสตร์
44 731400054 นางสาว ปรียานุซ คำมงคล วิทยาศาสตร์
45 731400057 นางสาว วารุณี ทานา วิทยาศาสตร์
46 731400058 นางสาว เสาวรส วงษา วิทยาศาสตร์
47 731400059 นางสาว มณีพร จันทา วิทยาศาสตร์
48 731400060 นาง ธัญลักษณ์ สารีมาตร วิทยาศาสตร์ / $
49 731400063 นาย รณขัย แซ่ต่าง วิทยาศาสตร์ /  J p

1 J
50 731400064 นางสาว จันทร์ธิดา คงไชย วิทยาศาสตร์ i f r  A  '1  ■: 
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

76 731400108 นางสาว ผุสรา ประชุมเหล็ก วิทยาศาสตร์
77 731400110 นางสาว อริศรา เครือวัลย์ วิทยาศาสตร์
78 731400112 นางสาว กัญญาพัชร ซาตะเคน วิทยาศาสตร์
79 731400114 นางสาว มสิวัลย์ จินตชิน วิทยาศาสตร์
80 731400115 นางสาว ศึรินันท์ ทะนานคำ วิทยาศาสตร์
81 731400117 นางสาว กมลชนก ธรรมวงศ์การ วิทยาศาสตร์
82 731400120 นางสาว ดาวสง่า ป้กปีน วิทยาศาสตร์
83 731400121 นางสาว ธนัซซา เพ็งพันธ์ วิทยาศาสตร์
84 731400122 นาย ธีรวัฒบ์ อัครศรีขัยโรจน์ วิทยาศาสตร์
85 731400123 นาง อโณทัย แก้วเกิด วิทยาศาสตร์
86 731400124 นางสาว วรารัตน์ อรอรรถ วิทยาศาสตร์
87 731400125 นางสาว สุพัฒตรา เบ้าทองจันทธ์ วิทยาศาสตร์
88 731400127 นางสาว สุมาลี สายคำภา วิทยาศาสตร์
89 731400128 นางสาว พรชนก โชคนิติ วิทยาศาสตร์
90 731400130 นาง จินตนา ลาเบิกบาน วิทยาศาสตร์
91 731400131 นางสาว ธนาภรณ์ ภูวงศ์ วิทยาศาสตร์
92 731400133 นางสาว พรรณิภา สุดามาตร์ วิทยาศาสตร์
93 731400134 นาง จิรนาถร์ อุนารี วิทยาศาสตร์
94 731400136 นางสาว นิภาพร วรวัฒน์ วิทยาศาสตร์
95 731400137 นางสาว ธนาภรณ์ ใจตรง วิทยาศาสตร์
96 731400140 นาย บุญโชค นาทองหล่อ วิทยาศาสตร์
97 731400141 นางสาว จันธิมา หงษ์คงคา วิทยาศาสตร์
98 731400142 นางสาว พจนิย์ ฉลูสี วิทยาศาสตร์ ไารสั•ฯ
99 731400143 นาย ปริญญา ภูทองโปง วิทยาศาสตร์ /  ftsV*'

/ d y '
100 731400144 นางสาว เกษร บุบผาวงศ์ วิทยาศาสตร์
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสิกบาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

101 731400145 นาง จินตนา มูลคำเหลา วิทยาศาสตร์
102 731400146 นาง พรลภัส บุษบิล วิทยาศาสตร์
103 731400147 นางสาว รัตนาภรณ์ ภูวงศ์ วิทยาศาสตร์
104 731400149 นาย ธนาวุฒิ สายเมฆ วิทยาศาสตร์
105 731400150 นางสาว มุจรินทร์ มังฆะการ วิทยาศาสตร์
106 731400151 นาย ชาติชาย สุระเกษ วิทยาศาสตร์
107 731400153 นางสาว เพ็ญนภา โคตวงศ์ วิทยาศาสตร์
108 731400154 นางสาว สุธาลักษณ์ ยอดหอ วิทยาศาสตร์
109 731400157 นางสาว ณัฐภัสสร ภูวงษ์ วิทยาศาสตร์
110 731400158 นาย อาทิตย์ ปะโมโท วิทยาศาสตร์
111 731400159 นาย บัพฑิต แสนโท วิทยาศาสตร์
112 11400199 นาง สุดารัตน์ ลูกใบ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
113 081400238 นาย วันขัย ท ำน ุ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
114 081400330 นาย จักรพันธ์ ทองห่อ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
115 211400538 นางสาว นันทวัน บุญโสม วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
116 211400760 นางสาว จินตนา สีชาเซต วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
117 211400880 นางสาว วิจิตรา สุรัตน์ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
118 571400053 นางสาว สุดาพร สามงคูณ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
119 571400162 นาง กันย์ลภัส วรรณโสภา วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
120 641400018 นางสาว ฤทัยรัตน์ แก่นจันทร์ วิทยาศาสตร์ ต่างจังหวัด
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บัญชีรายซื่อผู้มืสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกล
กลุ่มวิชา หริอทาง 
หริอสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

731600003 นางสาว สิวาภรพ์ จันทะเสน ฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
731600004 นางสาว วิไลภรณ์ สีมาพันธ์ ฟิสิกส์ จำนวน 15 ราย
731600005 นางสาว กฤติมา แสนโท ฟิสิกส์ สำดับท่ี 1-15
731600007 นาย บัญชา คำหนองยาง ฟิสิกส์ ห้องสอบท่ี 20
731600010 นางสาว บุณยดา แก้ววงษ์ ฟิสิกส์ สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ
731600014 นาย เลิศปีญญา บุพตา ฟิสิกส์ ถนน ซยางกร ตำบล บุ่ง
731600015 นาย วิวัฒน์ สฃแสง ฟิสิกส์ อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
201600015 นางสาว ธนพร ธรรมปีตร ฟิสิกส์ จังหวัด อำนาจเจริญ ต่างจังหวัด
201600044 นาย อิทธิพล สีกระแจะ ฟิสิกส์ อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 621 ต่างจังหวัด

10 201600048 นาย วุฒิขัย อ่อนตา ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด
211600004 สิบเอกหญิง นิตติยา ไชยโยธา ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด
291600016 นางสาว พิกุลทอง จรูญแสง ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด
571600035 นาย จิรเมธ อนุพรรณสว่าง ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด

14 691600029 นาย เกรียงไกร รนทร ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด
15 741600042 นาย ศุภกิจ โคตรอ่อน ฟิสิกส์ ต่างจังหวัด
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก

สนามสอบ หมายเหตุ

1 20500009 นางสาว พรทิวา สุทธศรีฉวีฉาย ภาษาจีน กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน ต่างจังหวัด
2 090500002 นางสาว วิลาวัลย์ ศรีสมบัติ ภาษาจีบ จำนวน 5 ราย ต่างจังหวัด
3 090500039 นางสาว ชุติมา เงินบำรุง ภาษาจีน ลำดับที่ 1-5 ต่างจังหวัด
4 440500008 นางสาว ขวัญฤดี คณาขอบ ภาษาจีน ห้องสอบท่ี 20 ต่างจังหวัด
5 570500032 นาย พีระศาสตร์ บุญพร้อม ภาษาจีน สนามสอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ ต่างจังหวัด

ถนน ชยางกูร ตำบล บุ่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
อาคาร 6 ข้ัน 2 ห้อง 621
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