
1 48400001 นางสาว ชลธิชา ไฝงาม สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48400002 นางสาว ณัฐกานต์ พละชัย อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48400003 นางสาว กมลรัตน์ มูลหนองแวง ห้องสอบที ่ 24

4 48400004 นางสาว วัชราภรณ์ ซุยโพธิน์้อย อาคาร 7  ชั้น  3 

5 48400005 นางสาว ชัชชญา จันทะสิงห์ ห้อง  7301

6 48400006 นาง สุภานิต สุวรรณเพชร

7 48400007 นางสาว ศรีสุนันต์ สืบชมภู

8 48400008 นางสาว สุดารัตน์ ล าใย

9 48400009 นางสาว กนกวรรณ นันตะสงค์

10 48400010 นางสาว สุพัตรา ปัญญาบุตร

11 48400011 นางสาว พิชญธิดา คลาดโรค

12 48400012 นางสาว จิราภรณ์ จ าปาหล้า

13 48400013 นางสาว สรวลัย แสงเขียว

14 48400014 นาง อังคณา สมสิงห์

15 48400015 นางสาว วรินทร์ จุลเหลา

16 48400016 นางสาว ชุติมา ฦาชา

17 48400017 นาง รัชนก ค าสวาสด์ิ

18 48400018 นางสาว พนิดา มามั่งค่ัง

19 48400019 นางสาว ศิรินรักษ์ แสนโนน

20 48400020 นางสาว สุธิดา นาคะไชย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

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

ที่
รหัสประจ าตวั

ผู้สมคัร
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประกาศ ณ  วันที ่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
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1 48400021 นาง กัลยา ศรีปัดทุม สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48400022 นางสาว อารยา อรุณโณ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48400023 นาง ศิรินภา ชูวิชัย ห้องสอบที ่ 25

4 48400024 นาง จิราภรณ์ ใจกล้า อาคาร 7  ชั้น  3 

5 48400025 นางสาว อรทัย ทองวันดี ห้อง  7302

6 48400026 นางสาว เพ็ญพร ค าใส

7 48400027 นางสาว อรุณโรจน์ เสนกระจาย

8 48400028 นางสาว วัชรียา เอี่ยมนอก

9 48400029 นางสาว เขมิกา ค าทอง

10 48400030 นาง สุขุมาลย์ แสงกุดเรือ

11 48400031 นาง นิตยา เรชิวงศ์

12 48400032 นางสาว สาวิกา ศาลางาม

13 48400033 นางสาว นิติกรณ์ ศรีสว่าง

14 48400034 นางสาว ศิริมา เพชรวิสัย

15 48400035 นางสาว สุพัตรา เสตเขตต์

16 48400036 นางสาว พัฒธาวดี กาบบัวศรี

17 48400037 นางสาว นันท์ชญาน์ แสนทะวงศ์

18 48400038 นางสาว สุพัฒษร วงศ์ชารี

19 48400039 นางสาว ชลินันท์ เขตคาม

20 48400040 นางสาว ราตรี เพียรศิริ



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

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

ที่
รหัสประจ าตวั

ผู้สมคัร
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 48400041 นางสาว จันทรรัตน์ ทิพวันนา สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48400042 นางสาว วิไลวรรณ สุ่มมาตย์ อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48400043 นางสาว ปรางค์ทิพย์ บุญสีลา ห้องสอบที ่ 26

4 48400044 นาง นงค์นิตย์ ประกอบ อาคาร 7  ชั้น  3 

5 48400045 นางสาว จตุพร เพิม่ดี ห้อง  7303

6 48400046 นางสาว โสญาดา ไกรแก้ว

7 48400047 นาง จิระวรรณ เพ็งพารา

8 48400048 นางสาว ละมุล ไชยป่ายาง

9 48400049 นางสาว จิราภรณ์ วงษ์สนิท

10 48400050 นางสาว พีชญาภัค นาทสีทา

11 48400051 นาง วาสนา สุวรรณหงษ์

12 48400052 นางสาว อภิรักษ์ ถินวิจารณ์

13 48400053 นางสาว สุพัตรา ชิณหงส์

14 48400054 นางสาว จุธาพร ทองจันทร์

15 48400055 นางสาว อารียา พลอนันต์

16 48400056 สิบเอก ปิยะ สุทธาโย

17 48400057 นางสาว วรรณา กองตุ้น

18 48400058 นางสาว วิยะดา ทะนามศรี

19 48400059 นาง ปราศัย เวียงนนท์

20 48400060 นางสาว ดวงสมัย ภูเฮืองแก้ว



บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ชว่ย กรณีทีม่คีวามจ าเป็นหรือมเีหตพิุเศษ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 48400061 นางสาว ดาริกา สิงห์ลี สนามสอบ โรงเรียนเมอืงร้อยเอ็ด

2 48400062 นางสาว สิรินุช ไชยพร อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด

3 48400063 นางสาว สาวิตรี โกยกอง ห้องสอบที ่ 27

4 48400064 นางสาว จุฑารัตน์ สวัสด์ินะที อาคาร 7  ชั้น  3 

5 48400065 นางสาว ดวงมณี ประเสริฐสังข์ ห้อง  7304

6 48400066 นาง เนตรนภา วงษ์หนองแวง


