
1 48200001 นาย ปิยะวัฒน์ นาเมือง สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48200002 นางสาว พัชรภรณ์ ศรีสุริ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48200003 นางสาว ธนันทิกานต์ อุทก ห้องสอบที ่ 10

4 48200004 นาย โชคชัย กลมเกลียว อาคาร 1  ชั้น  3  

5 48200005 นาย พงษ์เทพ วงศ์ทอง ห้อง  1307

6 48200006 นางสาว พรทิวา ฤทธิธ์วัช

7 48200007 นาง รัชฎากร มะระโช

8 48200008 นางสาว วิพาพร อินทร์หอม

9 48200009 นางสาว สุภาวดี ค าบุดดี

10 48200010 นางสาว ปณิดา เหิมวัง

11 48200011 นางสาว กนกพร สุดสอาด

12 48200012 นางสาว พรสุดา นามวิชัย

13 48200013 นางสาว ขนิษฐา ขันติจิตร

14 48200014 นาย ชัยยศ เย็นศิริ

15 48200015 นาง นงนุช ด้วงนิล

16 48200016 นาย ประสิทธิ์ มาตรวงค์

17 48200017 นางสาว สายชล สุมมาตย์

18 48200018 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงกุดเลาะ

19 48200019 นางสาว วิจิตรา สมดา

20 48200020 นาย อิศเรศ กุดหอม

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา

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

ผู้สมคัร
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกาศ ณ  วันที ่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
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1 48200021 นางสาว ธรพร สีน้อยขาว สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48200022 นาย ธีรวัชร เข็มแก้ว อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48200023 นางสาว วาสนา ชาติเจริญศิลป์สุข ห้องสอบที ่ 11

4 48200024 นางสาว เพ็ญนภา แวงเลิศ อาคาร 1  ชั้น  3  

5 48200025 นาย พงศพัศ ภูขุมทอง ห้อง  1308

6 48200026 นาง ละอองดาว ดวงไชย

7 48200027 นางสาว กิ่งกมล พลอยไธสง

8 48200028 นางสาว มณีรัตน์ คงศรี

9 48200029 นาย สุบิน มันตาพันธ์

10 48200030 นาง จิราพร โนนสูง

11 48200031 นางสาว สุภาวินี บุญมาตย์

12 48200032 นางสาว พรศิริ ค าหงษ์

13 48200033 นาง ทิวาพร ลือโน

14 48200034 นาย ปริเยศ ประมะลิ

15 48200035 นางสาว พรวิภา สีสมยา

16 48200036 นางสาว ประภาศิริ พันธุม์ี

17 48200037 นางสาว ดวงกมล กุลทะโสม

18 48200038 นาง วรรณพร สิทธิโชติ

19 48200039 นางสาว สุภาพร เศษวงค์

20 48200040 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรีญารัศมิ์ ไชยหงษ์สกุล



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา
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1 48200041 นางสาว ชุติสรา ขยายวงค์ สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48200042 นางสาว ปิยะภรณ์ อ่อนสา อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48200043 นาย เมธีนันท์ ปากวิเศษ ห้องสอบที ่ 12

4 48200044 นางสาว กัญญาภัทร แก้วลาย อาคาร 1  ชั้น  3  

5 48200045 นางสาว เสาวลักษณ์ สิมพา ห้อง  1309

6 48200046 นางสาว ปวีณา แสนเรือง

7 48200047 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าอ่อน

8 48200048 นาย อนุศักด์ิ สนามพล

9 48200049 นาง อัยย์ชญา ทาดาวงษา

10 48200050 นางสาว อรณี สมภูงา

11 48200051 นาย เพิม่พูน สิงห์จันทร์

12 48200052 นาง ภัทราพร เวียงวิเศษ

13 48200053 นาย พัชร พูนศรี

14 48200054 นางสาว พวงประกา วงษ์สมบัติ

15 48200055 นาย วีระพงษ์ บ ารุงเจริญ

16 48200056 นาย พิชิต ปราณีจิตร

17 48200057 นางสาว วราภรณ์ บุพศิริ

18 48200058 นาย วิชาญ ดีพลงาม


