
ที่ เลขประจ ำตัวผู้สมคัร ช่ือ - ช่ือสกุล หมำยเหตุ

1 484300028 นางสาวอภิญญา   พลยนื ให้ผูส้อบไดล้  าดบัท่ี 1 -  4  มารายงานตวั  

2 484300037 นายทศพล   นนทน์าภา ในวนัท่ี  1 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น - 12.00 น.  

3 484300076 นายพลวตัร   พฒันิบูลย์ ณ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัร้อยเอ็ด

4 484300073 นายฉตัรมงคล   ฉายทอง

5 484300029 นายศุภกร   ศรีธรรมมา

6 484300085 นางสาวณฎัฐ์ทิตา   วนัชา

7 484300093 นางสาวปวีณา   สมโพธ์ิ

8 484300062 นางสาวจุฑามาศ   ชารีวนั

9 484300048 นางสาวชุติมณฑน์   โสชยัยนัต์

10 484300102 นางเบญจมาศ   กุลไพศาล

11 484300110 นายอดิศร   พรมศิริ

12 484300066 นางสาวอจัฉริยา   หวายเครือ

13 484300064 นางสาวเนตรนภา   ทวิยานนท์

14 484300036 นางสาวอภิญญา   แกว้นาเหนือ

15 484300089 นางสาวพรรณภา   สิงห์ทอง

16 484300041 นางสาวสุพฒัตรา   พากเพียร

17 484300101 นางสาวสุภิตรา   สอนสนาม

18 484300013 นางสาวนทัธมน   บุญประคม

19 484300045 นางสาวรุจิศสินี   เวียงนนท์

20 484300084 นายนนัทพงศ ์  มงคลแกว้เลิศ

21 484300090 นางสาวปาริฉตัร   ช่ืนชม

22 484300094 นายวีระพนธ์   แสนคง

23 484300046 นางสาวขวญัธิดา   เทียมสิงห์

24 484300099 นายเมธี   ทวีโชค

25 484300099 นายภาณุพงศ ์  เสนารัตน์

26 484300099 นางสาวเกวลิน   แพงอนนัต์

27 484300034 นางสาวธญัลกัษณ์   ศิริวฒิุ

28 484300049 นายอรรถพล   ศรีวงคช์ยั

วชิำเอก คณติศำสตร์

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำน ภำค ก, ภำค ข และ ภำค ค

ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2561
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดั ร้อยเอ็ด

(แนบท้ำยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวดัร้อยเอ็ด  ประกำศ ณ วนัที่   6  กันยำยน  พ.ศ. 2561)



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สมคัร ช่ือ - ช่ือสกุล หมำยเหตุ

วชิำเอก คณติศำสตร์

บัญชีรำยช่ือผู้สอบผ่ำน ภำค ก, ภำค ข และ ภำค ค

ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2561
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดั ร้อยเอ็ด

(แนบท้ำยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวดัร้อยเอ็ด  ประกำศ ณ วนัที่   6  กันยำยน  พ.ศ. 2561)

29 484300004 นางสาวมณฑกาล   คามบุตร

30 484300022 นางสาวอินธุอร   นาไชย

31 484300075 นายนิรันด์   ล  ้าจุมจงั

32 484300014 นางชไมพร   กลา้หาญ

33 484300063 นายพงษศ์กัด์ิ   เหล่าวงษี

34 484300006 นางสาวยรุาวลัย ์  บงัจนัทร์

35 484300051 นางสาวกาญจนา   การะเกษ

36 484300047 นายพิชากร   กองการ

37 484300052 นางสาวสุดาวลัย ์  ทองเต็ม

38 484300108 นางชนกรัตน์   คืนดี

39 484300071 นายภูเบศ   นาเมืองรักษ์

40 484300081 นางสาวจริญญา   สมุทรเขต

41 484300054 นางสาวปวีณา   ผลาผล

42 484300027 นางสาวหทยัรัตน์   องักาพย์

43 484300068 นายถนดั   ประดบัเพชร

44 484300032 นายนิติกร   เจนสระคู

45 484300002 นายสุรชยั   อนัทะไชย

46 484300095 นายธีรพงศ ์  เพไทย

47 484300050 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงกุลภสัสรณ์   เวียงนนท์

48 484300103 นางสาวอรวรรณ   จนัทมนั

49 484300003 นางสาวปิยนุช   อามาตย์

50 484300017 นายทินกร   บุญศรี

51 484300083 นายธีรพล   แสงสนัน่

52 484300009 นางสาวขนิษฐา   แกว้บุญเรือง

53 484300065 นายวจนพงศ ์  หารสุโพธ์ิ 0956632474

54 484300079 นางสาวทิพวงค ์  พรมราช

55 484300010 นางสาวชมพนุูช   เต่าสมตา


