
1 1001 นาย วิศรุต ศรีคะเณย หองสอบที่  1 

2 1002 นาย นิติ อิโน อาคาร 7  ชั้น 2  หอง  7202

3 1003 นาย อัครฤทธิ์ ถอนสันเทียะ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด

4 1004 นาย กิตติศักดิ์ คําภูเมือง

5 1005 นาย ธนาพนธ พลมั่น ภาค ก สอบขอเขียน

6 1006 นาย นิวัฒน ทรหาญ วันเสาร ที่ 4  กรกฏาคม  2563

7 1007 นาง ภัทรวรินทร ทาวมา ภาค กความรูและความสามารถในการบริหารงานในหนาที่

8 1008 นางสาว ณัชชา ทัดภูธร

9 1009 นาง ศิริรัตน มูลอินทร

10 1010 นางสาว สุภา เดชไทย

11 1011 นางสาว พิมพิไล ศรีชัย

12 1012 นางสาว กุลเศรษฐศิริ ปานบุดดา

13 1013 นาง โชคดี มากพูน

14 1014 นาง อัญชนา พงาตุนัดถ

15 1015 นาง สองหลา ทักษิณพิลา

16 1016 นางสาว กมลกาญจน ศรีประสาร

17 1017 นาง สิริกร ชาชิโย

18 1018 นาย สมศักดิ์ วงศสระคู

19 1019 นางสาว ขวัญฤดี ผาริโน

20 1020 นาย ปรวิทย นาถเหนือ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

(แนบทายประกาศ กศจ.รอยเอ็ด  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2563)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่
รหัสประจําตัว

ผูสมัคร
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

(แนบทายประกาศ กศจ.รอยเอ็ด  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2563)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่
รหัสประจําตัว

ผูสมัคร
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 1021 นางสาว ธัญวรัตน ปุณประวัติ หองสอบที่  2

2 1022 นาง ชมพูนุช ศรีมีเทียน อาคาร 7  ชั้น 2  หอง  7203

3 1023 นาย วิทูรย ชินภักดี โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด

4 1024 นาง พรรณี เรืองบุญ

5 1025 นางสาว วารินทร สีทะ ภาค ก สอบขอเขียน

6 1026 นาย ยินหลัน แสนสุข วันเสาร ที่ 4  กรกฏาคม  2563

7 1027 นาง มัลลิกา สุขประเสริฐ ภาค กความรูและความสามารถในการบริหารงานในหนาที่

8 1028 นาง ธัญพิชชา จันทจร

9 1029 นางสาว ชุติมณฑน เรืองมนตรี

10 1030 นาย พรรค แสงเกตุ

11 1031 นาง ลัดดาวัลย เกียรติวิชากูล

12 1032 นาง นันทิยา ขินหนองจอก

13 1033 นางสาว จุฬารัตน กิยะเเพทย

14 1034 นาย ธีรวุฒิ พลวี

15 1035 นางสาว อรพรรณ นาสุข

16 1036 นาย วิชาญ พุทธวงค

17 1037 นางสาว ปกรณรดา ภาระพงษ

18 1038 นางสาว นงคนุช ผลาเลิศ

19 1039 นาง ดวงเนตร ทวยดี

20 1040 นาย ณัฐพล ทวยดี



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

(แนบทายประกาศ กศจ.รอยเอ็ด  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2563)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่
รหัสประจําตัว

ผูสมัคร
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 1041 นาง ณัฎฐวันดี วงคอินตา หองสอบที่  3

2 1042 นาย ปฐมพงษ ใจบุญ อาคาร 7  ชั้น 2  หอง  7204

3 1043 นางสาว พรพรรณ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด

4 1044 นาย คัณชิต สมุทรเขต

5 1045 นาย สันติมา อรรคดี ภาค ก สอบขอเขียน

6 1046 นาย ปริศรัถ บุงทอง วันเสาร ที่ 4  กรกฏาคม  2563

7 1047 นาง สงกรานต จันทะนาม ภาค กความรูและความสามารถในการบริหารงานในหนาที่

8 1048 นาย สมพร จันทะนาม

9 1049 นาย สมชัย ชุปวา

10 1050 นาย อิทธิพล ปานบุดดา

11 1051 นาย หาญณรงค กระจงจิตร

12 1052 นาย วิศิษฏ กิ่งโสดา

13 1053 นางสาว นฤมล ฤทธิแสง

14 1054 นาย สมหมาย ไขระวิ

15 1055 นางสาว ดารารัตน อุตรมาตย

16 1056 นาย สถิตย สุริยะวัฒนานนท

17 1057 นาย บุญชู อาจสม

18 1058 นางสาว วิภาภรณ ศรีเจริญ

19 1059 นางสาว ปณณพร ไชยชนะ

20 1060 นาย สมศักดิ์ พรหมเมตตา



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563

(แนบทายประกาศ กศจ.รอยเอ็ด  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2563)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่
รหัสประจําตัว

ผูสมัคร
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 1061 นาย ศิวพงศ ศิริจันทร หองสอบที่  4

2 1062 นาย สวัสดิ์ โคตรสมบัติ อาคาร 7  ชั้น 2  หอง  7205

3 1063 นาย กรกต วารสิทธิ์ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด

4 1064 นาย นาจ สาภูเมือง

5 1065 นาย ปรีชา ออนอางคํา ภาค ก สอบขอเขียน

6 1066 นางสาว สําราญ มะณีโสม วันเสาร ที่ 4  กรกฏาคม  2563

7 1067 นาย ทวิชชัย รุจิเวชวงษ ภาค กความรูและความสามารถในการบริหารงานในหนาที่

8 1068 นาย ศุภฤกษ ศรีสุพรรณ

9 1069 นางสาว กฤตภรณ ปเจริญ

10 1070 นางสาว วนิดา ผลาเหิม

11 1071 นางสาว วรรณภา ทําสุนา

12 1072 นาง ชนันกร บุญแจด

13 1073 นาง กิ่งแกว เกื้อหนองขุน

14 1074 นาย ณัฐวุฒิ นามสงา

15 1075 นาง พรทิพย รุงวิสัย

16 1076 นาง นุชนันท ปนตะ

17 1077 นาย ยรรยงค เปนรัมย

18 1078 นางสาว สุประวีณ หาวัน


	รอง ผอ.ร.ร.ประถม

