
1 480100001 นางสาว กรกนก ชาลือชัย

2 480100002 นางสาว พรรษกร ประเสริฐสังข์

3 480100003 นาย ปราชญ์ ผือโย

4 480100004 นางสาว สรัลรัตน์ นาเมืองรักษ์

5 480100005 นางสาว บังอร ไม่สูงเนิน

6 480100006 นางสาว ภัทริยา พูลทรัพย์

7 480100007 นางสาว สิรินยา จันทะคาม

8 480100008 นางสาว ชลวรรษ ศรีธร

9 480100009 นางสาว ธนพร พลโยธา

10 480100010 นางสาว ชิตชนก เย็นวัฒนา

11 480100011 นาย จิระศักด์ิ เส็งนา

12 480100012 นางสาว พรทิพย์ เล่ือมใส

13 480100013 นางสาว อริสรา นาวัลย์

14 480100014 นางสาว สุธารินี เยาวนิด

15 480100015 นางสาว พิชญาภา กุมผัน

16 480100016 นางสาว สกุลเกตุ วิเศษดอนหวาย

17 480100017 นางสาว ศิริมา มหาสนิท

18 480100018 นางสาว มนฤดี อามาตย์มนตรี

19 480100019 นาย กลวิทย์ พลเยี่ยม

20 480100020 นาย วิโรจน์ ค าปัญญา

21 480100021 นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม

22 480100022 นางสาว อรทัย บุตรภักดี

23 480100023 นางสาว ชนาภรณ์ บุญวิเศษ
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24 480100024 นางสาว นุจรีย์ นามเพ็ง

25 480100025 นางสาว พฤษพร ปัญญาสิทธิ์

26 480100026 นางสาว รุ่งทิวา แสงปาก

27 480100027 นางสาว จิรสุดา ทองบุผา

28 480100028 นางสาว ดาลินี วงศ์วรเจริญ

29 480100029 นาย อริยะ เทพมะที

30 480100030 นางสาว ชิดชนก พรมนิล

31 480100031 นางสาว วรัญญา สิทธิเสนา

32 480100032 นางสาว ศรัณย์พร แสนปาง

33 480100033 นางสาว วันวิสา โสสุด

34 480100034 นางสาว กนกพร โฮมแพน

35 480100035 นางสาว นิรมล วงศ์สมบัติ

36 480100036 นางสาว กนกพร พลทองมาก

37 480100037 นางสาว โสรญา จันทะโยธา

38 480100038 นางสาว อมรรัตน์ กันหาจันทร์

39 480100039 นางสาว วาสนา เถรวัลย์

40 480100040 นางสาว นภาพร ฉันวิจิตร

41 480100041 นางสาว บุษรารัตน์ ยะตะโคตร

42 480100042 นางสาว มนธิชา สาโดด

43 480100043 นางสาว สริตา กุลสุวรรณ

44 480100044 นางสาว ณัฐชา เกตุธิจักร

45 480100045 นางสาว ศรัญยา ปิน่ทอง

46 480100046 นางสาว ตติยา ฐานไชยยิ่ง
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47 480100047 นาย ปัญญาวัฒน์ สังฆะ

48 480100048 นางสาว พิมลพรรณ สมเพชร

49 480100049 นาย สวิตต์ รจพจน์

50 480100050 นางสาว ขนิดดา นาทันใจ

51 480100051 นางสาว ดวงธิดา พรรณวัฒน์

52 480100052 นางสาว ณมน จันทคาน

53 480100053 นาย ณัฏฐกิตต์ วงษ์สามารถ

54 480100054 นางสาว สุภาวี ศรีทอง

55 480100055 นางสาว กมลรัตน์ จีกลาง

56 480100056 นางสาว อุบล ปานจ ารุณ

57 480100057 นางสาว จันทิมา สาโรจน์

58 480100058 นาย ชนาธิป โคตรสินธุ์

59 480100059 นางสาว อังคณา พรมกลาง

60 480100060 นาย ภานุพงศ์ ลีชาค า

61 480100061 นางสาว ปภาวิไล นามนัย

62 480100062 นางสาว พิรดา คงทน

63 480100063 นาย วสันต์ แก้วบุตรดี

64 480100064 นางสาว พิมพร สุกุล

65 480100065 นางสาว เพ็ญผกาภรณ์ โฮมแพน

66 480100066 นางสาว หงส์ลดา แพงกัญญา

67 480100067 นางสาว วัชริยา โพธิห์นอง

68 480100068 นางสาว วรรณวิสา อ่างสุวรรณ

69 480100069 นางสาว บัณฑิตารัตน์ พันธ์ภักดี



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

แนบท้ำยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกำศ ณ  วันที ่ 28  มถุินำยน  พ.ศ. 2564

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิสอบแขง่ขนับุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขำ้รับรำชกำร เป็นขำ้รำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564

กลุ่มวิชำเอก  คณิตศำสตร์

ที่
รหัสประจ ำตวั

สอบ

70 480100070 นางสาว สุดารัตน์ มุขรักษ์

71 480100071 นางสาว ฐิตารีย์ พลเยี่ยม

72 480100072 นางสาว จิราพร มานะสาร

73 480100073 นางสาว มัลลิกา โพธิชัย

74 480100074 นางสาว เบญจวรรณ วิเศษหวาน

75 480100075 นางสาว เอื้อมพร เณนาคะ

76 480100076 นาย อภิชาติ บุตรพรม

77 480100077 นางสาว เพ็ญภักด์ิ บุญแจด

78 480100078 นาย นิรุช รู้ตากแดด

79 480100079 นางสาว สุภาวดี เหมัง

80 480100080 นาย พงศ์ธีระ บุตรคาม

81 480100081 นางสาว มะลิวัลย์ พลโยราช

82 480100082 นางสาว สุพิชญา ภูเฉลิม

83 480100083 นางสาว ปรียวรรณ หอมสมบัติ

84 480100084 นาย ธนะชาติ อนุนิวัฒน์

85 480100085 นาย ศิริพงษ์ บัวหาร

86 480100086 นางสาว สิรีสรรค์ ศรีสองเมือง

87 480100087 นาย สุพรวิชญ์ ค าภักดี

88 480100088 นาย ชัยณรงค์ ภูแก้ว

89 480100089 นางสาว ศกลรัตน์ หมั่นชีทวน

90 480100090 นางสาว รัฐกานต์ พระสลัก

91 480100091 นาง วัชรียา แวงวรรณ

92 480100092 นาย วิทยา อินทร์เพชร
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93 480100093 นางสาว อทิตยา งามถม

94 480100094 นาย สุทัศน์ ลาภมูล

95 480100095 นาง วนิดา พละสุ

96 480100096 นางสาว จิตรละดา รุ่งเรืองฤทธิ์

97 480100097 นางสาว จริยา รินสาทร

98 480100098 นางสาว สุกัญญา ประหา

99 480100099 นาย มณฑล ศรีสงคราม

100 480100100 นางสาว ขนิษฐา ศรีนาเรียง

101 480100101 นาง ศิมาภรณ์ ศรีแจ่ม

102 480100102 นางสาว จันจิรา สาแก้ว

103 480100103 นาย กิตติศักด์ิ โพธิมา

104 480100104 นางสาว มณีรัตน์ ระถี

105 480100105 นาย อนุกูล คันทะภูมิ

106 480100106 นาย วีรพล เทพบรรหาร

107 480100107 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนรอด

108 480100108 นาย วันชัย หอมพุง่

109 480100109 นางสาว สุทธิรัตน์ เฉลิมแสน

110 480100110 นาย ปฐวิกรม์ ศรีพลัง

111 480100111 ว่าที ่ร.ต. ปฐวี ศรีพลัง

112 480100112 นางสาว ชยาภา มังกร

113 480100113 นางสาว อรอุมา จิตวุธ

114 480100114 นางสาว วาสนา กิติลาภ

115 480100115 นางสาว นันทวัลย์ ธงศรี
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116 480100116 นางสาว รัศมี โพธิส์าฮาด

117 480100117 นาย ไพฑูรย์ ข่าขันมะณี

118 480100118 นางสาว อนงค์ ศรีวิชา

119 480100119 นาย สุทธิเกียรติ สังฆะ

120 480100120 นาย สหราช ดอนลาดลี

121 480100121 นาย ธิติพัฒน์ ต้ังมณีมงคล

122 480100122 นาย วีระพงษ์ พันสุรินทร์

123 480100123 นาย สมิทธิ ปะพล

124 480100124 นางสาว กาญจนา พิลาวุฒิ

125 480100125 นางสาว สิรารมย์ อิ่มสมบูรณ์

126 480100126 นาย อาทิตย์ จ าปานวน

127 480100127 นาย วรายุทธ โมกภา

128 480100128 นาย วรเทพ เพ็งวัน

129 480100129 นางสาว สิริลักษณ์ สังฆะกาโร

130 480100130 นางสาว จันธิรา นนทภา

131 480100132 นาย ณัฐพร บัวสิงห์

132 480100133 นางสาว สุธาวัลย์ สวัสด์ินะที

133 480100134 นางสาว ปิยาพร บุตรจ ารวญ

134 480100135 นาย ศุภกร พิสิษฐ์รัชชานนท์

135 480100136 นางสาว พรนิภา แสงกุดเรือ

136 480100137 นาย กิตติพงษ์ ตรีวงษ์

137 480100138 นางสาว อินทุอร พลเยี่ยม

138 480100139 นางสาว อาภาพร โพธิไ์พร
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139 480100140 นาง ยอดขวัญ ค าตะลา

140 480100141 นาย ธิติวิทย์ สินธิทา

141 480100142 นาย ศุภรักษ์ ภักดีหาร

142 480100143 นางสาว สุพัฒตรา ค าแหงค า

143 480100144 นาง นิลุบล วรรณชา

144 480100145 นางสาว ธันวาพร ดีพลงาม

145 480100146 นางสาว ภัสธิตา สร้อยสนธิ์

146 480100147 นางสาว วราภรณ์ สารโท

147 480100148 นางสาว ภณิดา ฤาชัย

148 480100149 นาย จุลจรัญ จิตวงค์

149 480100150 นาย ปิยะณัฐ สัตย์ซ้ า

150 480100151 นางสาว วรรณภา แสนสุข

151 480100152 นาย สมหวัง พวงประสาทพร

152 480100153 นาย รัตโกมล สุ่มมาตย์

153 480100154 นาย อติราช ชัชวาลย์

154 480100155 นางสาว ผกาวดี อุตมะชะ

155 480100156 นาย พิทยาวัฒน์ ลาสนาม

156 480100157 นางสาว ปิยะมล รัตนซ่ือจริง

157 480100158 นาย วัชรวิทย์ พวงแก้ว

158 480100159 นางสาว พิมพ์ใจ ชินค า

159 480100160 นาย สุรชัย เนตรมุข

160 480100161 นางสาว พิชชาภา สมประสงค์

161 480100162 นางสาว นิระวรรณ สารารัตน์



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ

แนบท้ำยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกำศ ณ  วันที ่ 28  มถุินำยน  พ.ศ. 2564

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิสอบแขง่ขนับุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขำ้รับรำชกำร เป็นขำ้รำชกำรครู
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กลุ่มวิชำเอก  คณิตศำสตร์

ที่
รหัสประจ ำตวั

สอบ

162 480100163 นาย ศิวกร ไชยพรม

163 480100164 นาย ณัฐวุฒิ จิตราพิเนตร

164 480100165 นางสาว ศศิธร มองเพ

165 480100166 นางสาว พิมพ์นิภา ปะวะสาร

166 480100167 นางสาว ปริศนา ไชยแสง

167 480100168 นางสาว รพิจญ์ชญา ทองวันดี

168 480100169 นางสาว ลลิตา สมภักดี

169 480100170 นางสาว ณัชชา ปุยพลทัน

170 480100171 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บัวภา

171 480100172 นางสาว ปนิฐา บรรจง

172 480100173 นางสาว อรยา ศรีนิล


