
ท่ี เลขประจ ำตวัผูส้มคัร ช่ือ - ช่ือสกุล หมำยเหตุ

1 484500025 นำยธนกฤดำ   ไพรสินธุ์ ใหผู้ส้อบไดล้  ำดบัท่ี 1 - 7 มำรำยงำนตวั  

2 484500071 นำงสำวจิรภทัร์   โฉมวิไล ในวนัท่ี  1 ตุลำคม  2561 เวลำ 09.00 น - 12.00 น.  

3 484500149 นำยวชิระ   อิโน ณ ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัร้อยเอ็ด

4 484500142 นำงสำวรัตนำภำ   เกษตรสินธุ์

5 484500008 นำยนำวี   ไชยแสง

6 484500010 นำงสำวทิพยก์มล   ขจรมณี

7 484500169 นำงสำวทิฆมัพร   ไวยกรรณ์

8 484500102 นำยทศัไนย   นนัสถิตย์

9 484500053 นำงสำวจุรี   สำมี

10 484500050 นำงสำวจุฑำรัตน์   สอนสุภำพ

11 484500068 นำยพิทวสั   สุดชำรี

12 484500082 นำงบุหรัน   ไชยงำม

13 484500063 นำงสำวภทัริกำ   ศรีสมบติั

14 484500175 นำงสำวทชัรีมำศ   บุญสวำย

15 484500096 นำงสำวปิยะนุช   ลมวิชยั

16 484500093 นำยธนำธิป   สำยวิเศษ

17 484500007 นำงสำวสุธิดำ   วชัระกวีศิลป

18 484500109 นำงสำวกรกมล   พลเยีย่ม

19 484500205 นำงสำวปุณิกำ   เยำวนิช

20 484500028 นำงสำวอรนภำ   โล่ห์ค  ำ

21 484500080 นำงสำวปริดำ   เสนำบุตร

22 484500105 นำงสำวทิชำกร   บ่อใหญ่

23 484500185 นำยชฎิล   ชฎัพลชยั

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั ร้อยเอ็ด

(แนบทำ้ยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวดัร้อยเอ็ด  ประกำศ ณ วนัท่ี  6   กนัยำยน  พ.ศ. 2561)

วิชำเอก ภำษำองักฤษ

บญัชีรำยช่ือผูส้อบผ่ำน ภำค ก, ภำค ข และ ภำค ค

ในกำรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผูช่้วย สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561
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ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั ร้อยเอ็ด

(แนบทำ้ยประกำศ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวดัร้อยเอ็ด  ประกำศ ณ วนัท่ี  6   กนัยำยน  พ.ศ. 2561)
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ต ำแหน่งครูผูช่้วย สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

24 484500042 นำงสำวปรียำ   แสวงแกว้

25 484500078 นำงสำวรัญชิดำ   จนัทรำช

26 484500111 นำยณฐัวฒิุ   เสนำศร

27 484500125 นำงสำวจุฑำมำศ   นิลวลัย์

28 484500097 นำงนิดำ   อินทรสมบติั

29 484500086 นำงสำวนิดำ   เศษสุวรรณ์

30 484500136 นำงสำวณฐัชยำ   หวำยฤทธ์ิ

31 484500179 นำยศรำวธุ   นนทริ

32 484500118 นำงสำวบุหงำ   วะรำศรี

33 484500128 นำงสำวนิตยำ   ค  ำโพนทนั

34 484500154 นำงสำวลดัดำวลัย ์  ผำยภกัด์ิ

35 484500202 นำยณฐัพชัร์   สำวตัถี

36 484500084 นำงสำวสุพตัรำ   ดิษฐสุนนท์

37 484500009 นำงสำวกนิษฐำ   แจง้สนำม

38 484500120 นำงสุภำพร   อุ่นเจริญ

39 484500137 นำงสำวสุรินทร   จนัทร์ปุ่ ม

40 484500006 นำยสุทธิพร   วชัระกวีศิลป

41 484500192 นำงสำวมนญัญำ   ศรีจ  ำนงค์

42 484500055 นำงสำววิจิตรำ   ละออ

43 484500038 นำงสำวธนชัพร   แยม้โกสุม

44 484500159 นำงณฐัอริญ   ทวีทรัพย์

45 484500166 นำงสำวก่ิงแกว้   หร่ังหวอด

46 484500057 นำยกรกฤต   ทิพยภู์ริกร
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47 484500107 นำงสำวสมฤทยั   วินทะสมบติั

48 484500087 นำงสำวบุษบำ   ค  ำชำรี

49 484500180 นำงสำวอรอุมำ   แกว้กำหลง

50 484500094 นำงอรพรรณ   สีสมพำน

51 484500112 นำงสำวฉวีวรรณ   ขนัทีทำ้ว

52 484500061 นำยคุณำกร   กมล

53 484500067 นำงสำวพิไลพร   หอมพะนำ

54 484500183 นำงสำวธณชัชำ   ธุระกิจ

55 484500144 นำงสำวภทัรำนนัท ์  อำจหำญ

56 484500005 นำงสำวแสงเดือน   หำญอำษำ

57 484500040 นำยวิธวฒัน์   นิยมวนั

58 484500036 นำงสำวฐิตำรีย ์  มะลำศรี

59 484500123 นำงสำวประวีณำ   ดวงดำว

60 484500062 นำงสำวภณัฑิรำ   ใจสัตย์

61 484500199 นำงศุลีพร   บุญเรือง

62 484500163 นำงสำวปัทมำวดี   ขนัธ์ดวง

63 484500044 นำงสำววิชญำพร   ภวภูตำนนท์

64 484500079 นำงสำวปฐมำวดี   ค  ำไฮ

65 484500160 นำยอภิชำติ   นวนรักษำ

66 484500200 นำยพงศยำ   พนัสลำบขวำ

67 484500165 นำงสำววิภำภรณ์   เกิดสิน

68 484500190 นำงสำวอนญัพร   ทองดี คีน


