
8 ชั้น 1 1 814 วิทยาศาสตร์ 8 1-8 นางสาวอนงค์นาถ   เสริมศิริ

นางสาวจิตติมา   พลใส

นางสาวสุธิดา   ก าลา

นางสาวสุธิดา   แสนวัง

นางสาวเพ็ญภสัสร   ดาแร่

นางสาวองัสนา   ศรีสุธรรม

นางสาวกาญจนา   จันทร์แสง

นายณัฏฐพล   สิงหเ์สนา
8 ชั้น 1 2 816 วิทยาศาสตร์ 8 9-16 นายชนาธิป   พุทธลา

นายปาณัสม์   สาวีรัมย์

นายยุทธนา   มะโน

นางสาวพรรณนิภา   พิลาภ

นางสาวฏฏิภิทัฏ ์  เหล่าพิเดช

นางสาวกรีติกานต์   สองสี

นายณพงศธร   นามษร

นายสุทธิเกยีรติ   มะลิซ้อน
8 ชั้น 1 3 817 วิทยาศาสตร์ 8 17-24 นางสาวธนพร   จันทะวงศ์

นางสาวกนิษฐา   บญุภา

นางสาววิจิตรา   แกว้ขวัญ

นางสาวณัชชา   อยู่นาน

นางสาวชุติมา   อทุโท

นางสาวดาราวดี   อนิทร์ชู

นางสาวเอื้อศุภร   ปะกาเว

นางสาวกมลพร   ออ่นค า

ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

8 ชั้น 1 4 818 วิทยาศาสตร์ 8 25-32 นายสุพัฒน์   ชินรักษ์

นายพันลพ   บญุปญัญา

นางสาวแพรวนภา   แกว้กกุ

นางสาวสายชล   ศรีสุราช

นางสาววรางคณา   วิเชียรศรี

นายณัชภฏั   แสนณรงค์

นางสาวปิ่นสุธา   จารัตน์

นางสาวจิรัฐติกาล   กนัหริ
8 ชั้น 1 5 819 วิทยาศาสตร์ 9 33-41 นางสาวสุภทัรา   แกว้น้อย

นายบดินทร์   ตะนุมาตย์

นางสาวรัตนี   วงศรีเทพ

นางสาวพรพรรณ   พลเยี่ยม

นายชนินทร   ดวงวิไล

นางสาวพัชรินทร์   แกว้ประเสริฐ

นางสาวอาภาพร   สีสุขา

นางสาวสุกานดา   สุดานิช

นางสาวศรีสุดา   สุวรรณไตรย์
8 ชั้น 1 6 8110 วิทยาศาสตร์ 9 42-50 นายมัฆวาน   ศรีสว่าง

นายดวงตะวัน   ธนะเวช

นางสาวขวัญชนก   ประทมุศาลา

นายวัชระ   บญุเลิศ

นายสิทธิชัย   สิงหสุ์วรรณ

นางสาวนลินนิภา   โพธิห์ล้า

นายเอกภพ   อยู่ส าราญ



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

8 ชั้น 1 6 8110 วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 9 42-50 นางสาวนภสัวรรณ   จงพ่วงกลาง

นางสาวสิริมา   จุฬามณี
8 ชั้น 1 7 8111 วิทยาศาสตร์ 9 51-59 นางสาวกลัยาณี   แกว้ชูศรี

นางสาวหนึ่งฤทยั   บญุลือ

นางสาวชไมพร   ศรีแกน่จันทร์

นายอรรถพล   เสนจันตะ

นางสาวกสุุมา   หิ่งหอ้ย

นางสาวกลิุสรา   สมเปาจี

นางสาวกติิยาภรณ์   พลวี

นายชุษณะ   สิงหส์ถิตย์

นายธนบดี   ดวงพรหม
2 ชั้น 1 8 216 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 1-9 นางสาวกชพรรณ   โปร่งจิตร

นายเปน็หนึ่ง   อ่ าก าเนิด

นางสาวสุธิดา   สรรพวุธ

นายรุจกพงษ์   นาค าภา

นางสาวนิตติยา   นาประทมุ

นายคัมภร์ี   ค าพิทกัษ์

นายพีระพงษ์   ปติิภาสวิวัฒ

นายชนะชน   ประวันนา

นายสุรนนท ์  แสงภารา
2 ชั้น 1 9 211 ภาษาไทย 7 1-7 นายณัฐปพนธ์   ปทมุรัตมาลีวงศ์

นางสาวพนิตา   จุลศรี

นางสาวณัฐชยานี   ศรีแนน

นางสาวสุดารัตน์   กา้นจักร



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

2 ชั้น 1 9 211 ภาษาไทย (ต่อ) 7 1-7 นางสาวเจนจิรา   ศรีจันทร์

นางสาวศุภาพิชญ์   บริบรูณ์

นางสาววสุทณีิ   ใจสู้ศึก
2 ชั้น 1 10 212 ภาษาไทย 7 8-14 นางสาวจริญญา   สุดยอด

นางสาวหทยัเทพ   วันลา

นางสาวรัตนาภรณ์   รักษากา้นตง

นางสาวปริมประภา   ภสูมปอง

นายวิศว   วัฒนะเลิศโรจน์

นางสาววิภาดา   สัมฤทธิริ์นทร์

นางสาววนัสนันท ์  นามิสา
2 ชั้น 1 11 213 ภาษาไทย 7 15-21 นางสาวศุภาภรณ์   แกล้วกล้า

นางสาวนิศาชล   โคตรุฉิน

นางสาวอนัธิกา   กิ่งมาลา

นางสาวเบญญาภา   ปอ้งภยั

นายศราวุฒิ   ไล้เลิศ

นางสาวนุสบา   ถวิลไพร

นางสาวกิ่งฟ้า   สิทธิศรี
6 ชั้น 1 12 611 คอมพิวเตอร์ 8 1-8 นายอภสิิทธิ ์  มากมน

นายภาณุวัชร   สุวรรณแสง

นายภาณุพงษ์   สุทธสิงห์

นายรัชชานนท ์  ละลี

นางสาวภคัจิรา   เพ็ญจันทร์

นางสาวยูถิกา   เกษรราช

นายเกยีรติกร   ทองวิเศษ



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

6 ชั้น 1 12 611 คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 8 1-8 นายพูลสวัสด์ิ   มาลา
6 ชั้น 1 13 612 คอมพิวเตอร์ 8 9-16 นางสาวศจีภรณ์   พลหนิกอง

นางสาวดวงใจ   เอี่ยมรัมย์

นางสาววิลาสินี   เวียงอนิทร์

นางสาวกาญจนาพร   ทองวิเศษ

นายนพรัตน์   พิมพ์สิงห์

นางสาวโชติกานต์   ประทมุวัน

นายปณิธาน   ไหวดี

นางสาวจารุพิชญา   ศรีหากลุ
6 ชั้น 1 14 613 คอมพิวเตอร์ 8 17-24 นายวัฒนานนท ์  มหามูลตรี

นายนฤเบศร์   ลือเร่ือง

นายธีรสิทธิ ์  สร้อยสวัสด์ิ

นายวิจิตกรณ์   ออ่นโกก้

นางสาวบณัฑิตา   ทมุมา

นายชนวิทย์   สุริยะ

นายยุทธนา   บวัพล

นายธีรเจต   อิ้งจะนิล
6 ชั้น 2 15 621 คอมพิวเตอร์ 9 25-32 นายสุทศัน์   อดุม

นายอดิศร   สีลาดเลา

นายสหรัฐ   ศิริเวช

นายธราธิป   กฤตเวทนิ

นายอดิศักด์ิ   มีคุณ

นายทกัษิณ   มาตภาพ

นายประติมา   เหลาแกว้



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

6 ชั้น 2 15 621 คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 9 25-32 นางสาวมยุรมาศ   อมรสิทธิกลุ
6 ชั้น 2 16 622 คอมพิวเตอร์ 9 33-41 นายพงศกร   อนิทร์เจริญ

นางจิราพร   ชูรัตน์

นางสาวประภาภรณ์   สุขาวงค์

นายไมตรี   สุ่มมาตร

นางบลฤทยั   ทาโยธี

นายอรรถพล   ค าปคิา

นายทศัน์พล   วรงค์

นายณัฐวุฒิ   รุ่งวิสัย

นางสาวฐิตินาฏ   สิริวัฒนพงษ์
ศิลปะ/ศิลปศึกษา 1 นายอดุมโชค   สุภษิะ
ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา 1-3 นางสาวเจนจิรา   วงศ์ค าจันทร์

นางสาวกลุนิษฐ์   ศรีโพธา

นางสาวปยิาภรณ์   สังฆะมณี
ประถมศึกษา 1 นางสาวอไุรวรรณ   จันทร์คูเมือง
นาฎศิลป์ 1 นางสาวฐานิตดา   อาษา

9 ชั้น 2 18 921 คณิตศาสตร์ 8 1-8 นางสาวสุภาพร   จันทร์สุธรรม

นางสาวศศิธร   จรอนันท์

นางสาวสุประวีณ์   สุวรรณศรี

นางสาวอญัธิกา   ทรงมีสิงหสกลุ

นางสาววัชรินทร์พร   วินทะไชย

นายวรวุธ   จันทร์บญุเรือง

นางสาวอาภสัษร   หมืน่ด้วง

นางสาวอรญา   โพนชัด

6 ชั้น 2 17 623 6



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

9 ชั้น 2 19 922 คณิตศาสตร์ 9 9-16 นายวีรวัฒน์   น้อยทะรง

นายเกษมศักด์ิ   ผาเหลา

นายสิทธิกลุ   แกว้เกดิ

นายเกยีรติศักด์ิ   ศิริสุวรรณ

นายอติราช   ชัชวาลย์

นางสาวศิรินาฏ   มีคุณ

นายภาสกร   วิเชียรศรี

นางสาวปนิฐา   บรรจง
9 ชั้น 2 20 925 คณิตศาสตร์ 9 17-25 นางสาวจุฬาลักษณ์   บปุผาวาส

นางสาวพรพิชญา   โพธิพ์ันธุ์

นายภวูนาท   มาตเลิง

นายนราธิป   ทพิมณี

นายวิระวงค์   ค าแดงไสย์

นางสาวนารีรัตน์   ศรีจันแปลง

นางสาววสุนันท ์  หนิขาว

นางสาวกญัชลิกา   แวงวรรณ

นางสาววันทาทพิย์   ตะธุง
9 ชั้น 3 21 932 คณิตศาสตร์ 9 26-34 นายณัฐกติต์ิ   เฮงสวัสด์ิ

นางสาวทศันาวลัย   จันทะวงษา

นางสาวสุวนันท ์  แพงภงูา

นางสาวเกศสุดา   สาเกตุ

นางสาวเจตสุภา   มาพลทนั

นายศุภกร   พิสิษฐ์รัชชานนท์

นางสาวกติติยา   สุดบนิด



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

9 ชั้น 3 21 932 คณิตศาสตร์ (ต่อ) 9 26-34 นายชัยภทัร   อนัทะชัย

นางสาวกาญจณา   พันธ์ขาว
9 ชั้น 3 22 933 คณิตศาสตร์ 9 35-43 นางสาวสิริมาศ   จันทรโคตร

นายนวพล   ผือโย

นางสาวพรนภา   โขงจ าปา

นางสาวธัญญารัตน์   เอว้ะเม

นางสาวจันธิมา   ไค่นุ่นสิงห์

นางสาวณัฏฐ์ณิชา   สุทธิประภา

นายปฏญิญา   ค ามา

นายนิติภมูิ   โยชน์เมืองไพร

นายศุภณัฐ   เนตรโสภา
9 ชั้น 3 23 934 ภาษาอังกฤษ 8 1-8 นางสาวญาดาภา   วรรณพฤกษ์

นางสาวนฤมล   ประเสริฐสังข์

นายจิตรกร   จันดารัตน์

นางสาวพิมลศรี   นูพิมพ์

นางอนัญญา   กมลนัย

นางสาวพิมพ์พิชชา   หงษ์สระคู

นางสาวกนกอร   วิเชียรศรี

นางสาวหทยัชนก   บญุคง
9 ชั้น 3 24 935 ภาษาอังกฤษ 8 9-16 นางสาวธนพร   หรสิทธิ์

นางสาวพัชราภรณ์   ช่างเหล็ก

นางสาวธิดารัตน์   พันทา

นางสาวธมนวรรณ   นามกนุี

นางสาวศีลรักษา   สายพันธ์



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

9 ชั้น 3 24 935 ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 8 9-16 นางสาววรวลัญช์   พิพัฒนสุภรณ์

นางสาวศรัญญา   สุวรรณเวียง

นางสาวธีรยา   ทองน า
9 ชั้น 3 25 936 ภาษาอังกฤษ 8 17-24 นางสาวธนัญญา   ภามนตรี

นางสาวกมลรัตน์   เจริญศิริ

นางสาวมินตรา   หงษ์มาลา

นางสาวรุ่งฤดี   ปะทะโก

นางสาวณัฐกลุ   สิงหเ์หริ

นางสาวภานุชนาถ   กา้นจักร

นางสาวนุชนาถ   นาถศรีทา

นางสาวสุกญัญา   โคตรสมพงษ์
9 ชั้น 4 26 941 ภาษาอังกฤษ 8 25-32 นางสาวธัญลักษณ์   โคตรวงษ์

นางสาวมัชฌิมา   บญุศักด์ิ

นางสาวอรอมุา   มัฆวิมาลย์

นางสาววนิดา   เมืองกลาง

นางสาวภริูชญา   ภมูิเศษ

นายสุรชัย   วิเศษสุด

นางสาวภทัรวรรณ   อปุมานะ

นางสาวพีระดา   มนตรี
9 ชั้น 4 27 942 ภาษาอังกฤษ 8 33-40 นายสรายุทธ์   เอน็ดู

นางสาวภทรกมล   นันตะนะ

นายณัฐชนน   เงินศรี

นางสาวสุรีพร   ชะวีรัมย์

นางสุภสัสร   รักสนิท



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

9 ชั้น 4 27 942 ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 8 33-40 นางสาวขนิษฐา   พันธุพ์าณิชย์

นางสาวณักษ์ลภสั   พรหมทา

นายวัฒนา   ไชยหานาม
9 ชั้น 4 28 943 ภาษาอังกฤษ 8 41-48 นางสาวทศันีย์   เตชะแกว้

นางสาววิมลสิริ   ทองสุทธิ์

นางสาววันวิสาข์   โพธิพ์งษ์

นางสาวสกลุภฐรัตน์   เหล็กศรี

นางสาวกมลนัทธ์   อศัวจุฬามณี

นางสาวมณทชิา   ปะทรัิมย์

นายปริญญา   ประเสริฐสังข์

นางสาวจิรัชยา   ลาสองชั้น
9 ชั้น 4 29 944 ภาษาอังกฤษ 9 49-57 นางสาวสิริภคั   ทศันส าราญ

นางสาวนันทพร   เมฆกกตาล

นางสาววิชุดา   ภเูปว้

นางสาวพรนภา   ลามัน

นางสาววริศรา   ธีรวรกาญจน์

นางสาวชลิตา   อนิทร์วงศ์

นางสาวสิริลักษณ์   ก าจัดภยั

นายธีรวิชญ์   สุวัณณุสส์

นางสาวรชต   พาหะมาก
9 ชั้น 4 30 945 ภาษาอังกฤษ 9 58-66 นางสาวณชารีญา   เผือค าภู

นางสาวภทัทยิา   โคตรสินธุ์

นางสาวเชาวรัตน์   ล าพาย

นายชิษณุพงศ์   วิเศษวงษา



ล าดับ
ที่ผ่าน

ชื่อ -สกลุ

วันที่สอบ   วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2563
สนามสอบ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็

อาคาร
หอ้ง

สอบที่
หอ้ง กลุ่มวิชาเอก

จ านวน
คน

9 ชั้น 4 30 945 ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 9 58-66 นางสาวภทัรพร   พละเดช

นางสาวนิภาพรรณ   นิกาเกษ

นางสาวนิศราภรณ์   สาโถน

นางสาววชิรา   ชมเชย

นางสาวสรัสนันท ์  อาจหาญ
9 ชั้น 4 31 946 ภาษาอังกฤษ 9 67-75 นางสาวบวับษุกร   สอนค าปน

นางสาวกมลวรรณ   แสนบญุมี

นายกฤตวิทย์   ขันแข็ง

นางสาวสาวิตรี   มีบตุรดี

นางสาวญาณี   เมธาพิสิทธิกลุ

นางสาววริศรา   ทพิเจริญ

นางสาวศศิวิมล   กว้างชัยภมูิ

นางสาวรัตนาภา   เกษตรสินธุ์

นางสาววรัญญา   วงษ์ชาดี


