
1 48030001 นางสาว กวิสรา ภูมลี สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48030002 นาย กรีฑากร ก้อนค า อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48030003 นางสาว สุขกัญญา ตากแดดหัวโทน ห้องสอบที ่ 13

4 48030004 นางสาว พักตร์อ าไพ พันธ์ศรี อาคาร 1  ชั้น  4  

5 48030005 นางสาว อัญชลี โภชน์บุญมี ห้อง  1402

6 48030006 นางสาว ศศิวิมล ใบพลูทอง

7 48030007 นางสาว สุกัญญา ฟูแก้ว

8 48030008 นาย จตุรนต์ วงศ์น  าค า

9 48030009 นาง อุมาวดี เหล่าอรรคะ

10 48030010 นางสาว ปัทมาพร โบราณมูล

11 48030011 นางสาว วรีพร เวชแพทย์

12 48030012 นางสาว พวงประกา ร่มเย็น

13 48030013 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรรณิดา ยุบลไสย

14 48030014 นางสาว สายชล มหามาตย์

15 48030015 นางสาว จิราพร ธรรมราษฎร์

16 48030016 นาง อรพรรณ มากมี

17 48030017 นางสาว อริสรา จุปะมะตัง

18 48030018 นาย ณัฐอนันท์กรณ์ ยืนยั่ง

19 48030019 นาย สุวิจักขณ์ อรรคพงษ์

20 48030020 นางสาว รัชนีวรรณ ประชาชิตร

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกาศ ณ  วันที ่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ที่
รหัสประจ าตวั

ผู้สมคัร
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกาศ ณ  วันที ่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ที่
รหัสประจ าตวั

ผู้สมคัร
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 48030021 นางสาว พัทธนันท์ อามาตย์ สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48030022 นางสาว ณัฐยานันท์ ภักดีรัตน์ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48030023 นางสาว ไพรินทร์ แสงคุณ ห้องสอบที ่ 14

4 48030024 นางสาว พวงเพชร พันธ์สีมา อาคาร 1  ชั้น  4  

5 48030025 นางสาว อัญชลี ทองโพธิใ์หญ่ ห้อง  1403

6 48030026 นางสาว วิริยาภรณ์ กัณหาสียา

7 48030027 นาย เจษฎา วิกล

8 48030028 นางสาว สุดารัตน์ แพนศรี

9 48030029 นางสาว สุดารัตน์ สมปรางค์

10 48030030 นางสาว อภิญญา สีสัน

11 48030031 นางสาว สุพัตรา ไม้หอม

12 48030032 นางสาว กัญญาวรัตน์ กิ่งกนก

13 48030033 นางสาว พิชญา วันทนา

14 48030034 นางสาว อวิกา สุขแสวง

15 48030035 นางสาว อัญชลี สืบส าราญ

16 48030036 นางสาว สุวิมล อันทะนัน

17 48030037 นางสาว วราพร อุลหัสสา

18 48030038 นางสาว นวลนภา มาหาญ

19 48030039 นาง นิธินันท์ ศรีภูไพร

20 48030040 นางสาว ฉัตรแก้ว สามิบัติ
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1 48030041 นางสาว ภัชราพร เดชพละ สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48030042 นาย กัมปนาท เกื อหนองขุ่น อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48030043 นาง แจ่มนภา ค าทา ห้องสอบที ่ 15

4 48030044 นางสาว สุปราณี กิริมิตร อาคาร 1  ชั้น  4  

5 48030045 นางสาว นวพร สุ่มมาตย์ ห้อง  1404

6 48030046 นางสาว ขวัญฤดี กอเดช

7 48030047 นาย ปุญญพัฒน์ วินทะไชย

8 48030048 นางสาว วันเพ็ญ ศรีวรรณะ

9 48030049 นาง นิตติยา เชียงใหม่

10 48030050 นาย มานพ แพงวงษ์

11 48030051 นางสาว จีตา วงหอม

12 48030052 นาง เสาวลักษณ์ หรัญรัตน์

13 48030053 นางสาว ปิน่จุฑา พิมพ์เขต





  




